GRĮŽTU NAMO
EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ
SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS PROGRAMŲ
GEROSIOS PATIRTIES STUDIJA

Studijos rengėjas:
dr. Liutauras Kraniauskas,
Klaipėdos universiteto Sociologijos katedra
Studija parengta Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) biuro Vilniuje užsakymu, vykdant Europos
grąžinimo fondo finansuojamą projektą „Grįžtu namo“. TMO Vilniaus biuras atsako už šios studijos turinį, kuris
jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas oficialia Europos Sąjungos pozicija
2010 m. balandis – gegužė

ES šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų gerosios patirties studija „Grįžtu namo“
_____________________________________________________________________________________________

GRĮŽTU NAMO: EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO
PAGALBOS PROGRAMŲ GEROSIOS PATIRTIES STUDIJA
SANTRAUKA
Studijoje apžvelgiama Europos Sąjungos šalių patirtis, kaip organizuojamos ir praktiškai
vykdomos savanoriško sugrįžimo pagalbos programos. Savanoriško sugrįžimo pagalbos programos yra
valstybės taikomos migracijos reguliavimo priemonės, kuriomis siekiama padėti sugrįžti į kilmės šalis
tikslinėms imigrantų grupėms – dažniausiai tiems, kas prašė prieglobsčio, bet jo negavo ir kas šalyje yra
nelegaliai. Pagalba teikiama į sudėtingą situaciją patekusiems užsieniečiams, kurie neturi galimybės grįžti
savo pastangomis (paprastai, neturi tam lėšų). Studijoje bandoma apibendrinti ES šalių patirtį pasitelkiant
istorinės ir struktūrinės analizės principus.
Apžvalgoje pirmiausiai apibrėžiama bendra savanoriško sugrįžimo idėja, pagalbos modeliai ir
bandoma atsakyti į klausimą, kodėl valstybės remia savanorišką migrantų sugrįžimą. Svarbiausi argumentai
yra formuluojami priešpastatant savanorišką sugrįžimą kaip alternatyvų sprendimą priverstiniam imigranto
išsiuntimui iš šalies. Savanoriško sugrįžimo pranašumai aptariami humaniškumo, efektyvumo, institucinio
bendradarbiavimo ir tarptautinės ES migracijos politikos kontekstuose.
Pirmosios savanoriško sugrįžimo programos Europoje pradėtos diegti 1970-80-taisiais. Olandija,
Prancūzija ir Vokietija buvo pirmosios šalys, kurios nutarė paskatinti imigrantus sugrįžti į kilmės šalis ir tam
skyrė nemažą finansinę paramą. Tačiau pirmosios programos nebuvo sėkmingos ir finansinių paskatų buvo
greitai atsisakyta. Situacija labai žymiai pasikeitė apie 90-ųjų vidurį, kai atsiranda naujas požiūris į
imigracijos kontrolę, sustiprėjusias imigrantų bendruomenes ir būtinybę spręsti nacionalines migracijos
problemas tarptautiniu lygmeniu.
Savanoriško sugrįžimo programos yra formuojamos taip, kad savanoriškam imigranto sugrįžimui
būtų sukurtos visos teisinės prielaidos palikti šalį savo noru ir kad valstybė šiame procese galėtų suteikti
būtiną pagalbą – suteikti informaciją, konsultuoti, nupirkti kelionės bilietus, padėti gauti kelionės
dokumentus, suteikti būtiną medicininę pagalbą ir skirti tam tikrą finansinę paramą. Savanoriško sugrįžimo
sistema turi sukurti legalias galimybes imigrantams sugrįžti į savo kilmės šalį.
ES šalys savanoriško sugrįžimo pagalbos programas organizuoja gana skirtingai. Vienose šalyse
pagalbos teikimas yra centralizuotas, kitose – decentralizuotas; vienose aktyviau veikia valstybės migracijos
tarnybos, kitose – nevyriausybinės ir tarptautinės organizacijos; vienos šalys linkusios skirti paramą tik labai
ribotoms migrantų grupėms, pavyzdžiui, tik prieglobsčio prašytojams, kitos – žymiai gausesnei imigrantų
grupei, tarp kurių gali būti ir nelegaliai šalyje esantys trečiųjų šalių arba net kai kurių ES šalių piliečiai.
Pagalbos teikimo sistemų skirtumų iliustracijai studijoje pasirinktos kelios šalys – Austrija, Ispanija,
Olandija, Švedija, Čekija ir Vengrija. Šių šalių sistemų apžvalga leidžia išryškinti struktūrinius pagalbos
teikimo modelius, parodant koks vaidmuo tokioje sistemoje tenka valstybei, nevyriausybinėms
organizacijoms ir Tarptautinei migracijos organizacijai. Visos šalys yra pasirinktos kaip gana ryškiai
kontrastuojantys pavyzdžiai.
Šalia minėtų šalių apžvelgiama ir Lietuvos savanoriško sugrįžimo sistema, kurioje akivaizdžiai
pasigendama aktyvesnio valstybės vaidmens bei strateginės nuostatos grąžinimo politikos atžvilgiu. Nuo
1997 metų Lietuvoje savanoriško sugrįžimo pagalbą teikia tik Tarptautinė migracijos organizacija, kurios
veikla ir pagalba yra reglamentuojama donorų, bet ne valstybės. Kalbant apie ateities perspektyvas ir
atkreipiant dėmesį į ES diegiamas migracijos politikos teisinio sureguliavimo priemones kaip Gražinimo
direktyva bei finansinius instrumentus kaip Europos grąžinimo fondas, tampa akivaizdu, kad Lietuvos
valstybė bus priversta formuoti aiškesnę poziciją savanoriško sugrįžimo atžvilgiu bei aktyviau skatinti
savanorišką migrantų sugrįžimą.
ES šalių patirties apžvalga leidžia formuluoti rekomendacijas, kokią geriausią patirtį galima būtų
perimti ir sėkmingai įdiegti Lietuvoje. Rekomendacijose daugiau dėmesio skirta tiems aspektams, kurie
turėtų užtikrinti sėkmingą sistemos funkcionavimą, t.y. strateginiam planavimui, informacinės erdvės
kūrimui, instituciniam bendradarbiavimui, teisiniam sureguliavimui ir visuomenės nuomonės formavimui.
Kaip integralus, bet atskiras studijos priedas pateikiama detali Didžiosios Britanijos savanoriško
sugrįžimo pagalbos programų apžvalga. Ji leidžia išsamiau susipažinti kaip konkrečiai tokios sistemos
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veikia, kaip organizuojamas pagalbos teikimas, kaip pasiekiamos tikslinės migrantų grupės, kaip vykdomos
informacinės kampanijos, kaip vykdoma sugrįžusių migrantų reintegracija ir pan.
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Įvadas: studijos tikslai, metodologija, šaltiniai
Studijos tikslas – apžvelgti Europos Sąjungos šalyse vykdomas savanoriško sugrįžimo
pagalbos programas, skatinančias grįžti į savo kilmės šalis tuos imigrantus, kurie prašėsi
prieglobsčio, bet jiems jis nebuvo suteiktas, arba kurie šioje šalyje yra neteisėtai. Apžvalgoje, kur
aptariama gausi ES šalyse vykdomų programų įvairovė, siekiama išgryninti savanoriško sugrįžimo
pagalbos idėją ir identifikuoti gerąją patirtį, kurios pagrindu galima būtų teikti rekomendacijas kaip
tobulinti savanoriško sugrįžimo pagalbos sistemą Lietuvoje. ES šalių patirties pažinimas ir
bandymai ją diegti Lietuvos nacionaliniame kontekste suteikia geras galimybes harmonizuoti
atskirų valstybių veiksmus, gerinti bendradarbiavimą bei formuoti bendrą europietišką savanoriško
sugrįžimo pagalbos viziją. Studijoje pristatoma:
- bendra savanoriško sugrįžimo idėja ir pagalbos teikimo modelis;
- pirmosios savanoriško sugrįžimo pagalbos programos Europoje ir jų vertinimai;
- pastaruoju metu ES šalių vykdomos savanoriško sugrįžimo programos, jų strategijos ir
konkretūs pavyzdžiai;
- užsienio ir Lietuvos vykdomų programų efektyvumo vertinimai;
- rekomendacijos kaip tobulinti Lietuvos savanoriško sugrįžimo pagalbos sistemą.
Studija skirta tiems, kurie tiesiogiai susiję su grąžinimo politikos formavimu Lietuvoje bei
praktiškai teikia pagalbą trečiųjų šalių imigrantams, norintiems sugrįžti į kilmės šalį:
- valstybės institucijų atstovams ir politikams, kurie atsakingi už prieglobsčio sistemos
funkcionavimą, tarptautinės migracijos srautų kontrolę bei valdymą. Studija leidžia aiškiau
suprasti, kokias migracijos valdymo strategijas taiko ES šalys ir kaip tai įgyvendinama
praktikoje;
- tarptautinių organizacijų atstovybėms Lietuvoje ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios
rūpinasi imigrantų ir pabėgėlių problemomis. Šios organizacijos gali aiškiau identifikuoti
savo vaidmenį sprendžiant problemas, kurias sukelia tarptautinės ir nacionalinės migracijos
kontrolės sistemos Lietuvoje;
- kitoms visuomenės grupėms ir institucijoms, kurios domisi imigracijos klausimais,
problemomis ir jų sprendimo būdais.
Studija parengta Tarptautinės migracijos organizacijos užsakymu, vykdant Europos
grąžinimo fondo remiamą projektą „Grįžtu namo“.

METODOLOGIJA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI
Siekiant identifikuoti ES šalių gerąją patirtį, studija grindžiama dviem analizės principais.
Pirmas – istorinė retrospektyva, kur svarbus yra laiko matmuo. Tai leidžia įvertinti diegiamų
sistemų, strategijų ir programų efektyvumą ilgalaikėje perspektyvoje. Būtent ilgalaikėje
perspektyvoje galima akivaizdžiau pamatyti, kokios sisteminės naujovės migracijos valdymo ir
kontrolės kontekste pasiteisina, praktiškai įsitvirtina ir įgyja efektyviai funkcionuojančias formas.
Dažnai geros idėjos ir sisteminės naujovės, kurios sulaukia daug palaikymo vertybiniame ir
moraliniame lygmenyse, sunkiai yra įdiegiamos praktikoje arba gali reikalauti didelių ir
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neatsiperkančių sistemos funkcionavimo palaikymo sąnaudų. Todėl studijoje aprašomos ne tik
dabartinės savanoriško sugrįžimo pagalbos sistemos, bet bandoma apimti žymiai didesnį laikotarpį.
Antra – struktūrinė analizė, kurios dėka bandoma išgryninti svarbiausius savanoriško sugrįžimo
programų komponentus, kaip tokios programos diegiamos praktikoje ir kaip organizuojamas darbas.
Struktūrinių pagalbos modulių išskyrimas leidžia aiškiau įsivaizduoti konkrečias savanoriško
sugrįžimo programų plėtros ir tobulinimo galimybes ir palyginti ES vykdomų programų įvairovę.
Rengiant studiją remtasi įvairiais informacijos šaltiniais, kurie leido pasiekti išsikeltus studijos
tikslus. Didelė dalis informacijos surinkta analizuojant viešai prieinamus informacinius išteklius bei
dviejų pažintinių vizitų į Didžiąją Britaniją ir Vokietiją metu, kur buvo susipažinta su savanoriško
sugrįžimo programų organizavimu ir praktika vietoje.
2008 metais pradėjus veikti Europos grąžinimo fondui, kuris aktyviai remia savanoriško
sugrįžimo idėją ir finansuoja tarptautinius bei nacionalinius projektus, Europoje pasirodė rimtų
savanoriško sugrįžimo studijų: 2009-2010 metais Europos migracijos tinklui beveik visos ES šalys
pateikė labai išsamias apžvalgas apie savanoriško sugrįžimo politiką nacionaliniuose kontekstuose;
Lietuvos ataskaita Savanoriško grįžimo skatinimo programos ir strategijos Lietuvos Respublikoje
bei reintegracija trečiose šalyse , parengta Tarptautinės migracijos organizacijos darbuotojų,
praktiškai vykdančių savanoriško sugrįžimo pagalbos projektus, nuosekliai ir preciziškai reziumavo
Lietuvoje vykdytus projektus, sistemos veikimą, teisinį ir politinį kontekstą; 2010 m. balandžio
mėn. TMO išleido vadovėlį apie savanorišką sugrįžimą ir migrantų reintegraciją Handbook of
Voluntary Return and Reintegration of Migrants, kuriame detaliai pristatoma savanoriško sugrįžimo
idėja ir prielaidos. Šie ir kiti šaltiniai buvo ypatingai svarbūs rengiant šią studiją, kur bandoma
apibendrinti ir palyginti kai kurių ES šalių patirtį bei ją pritaikyti Lietuvos kontekste.
Informacinius šaltinius, kuriais remtasi rengiant studiją, galima suskirstyti į keturias grupes:
- Europos Sąjungos šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų ir sistemų studijos. Šioje
studijoje remtasi dviem apžvalgomis. Pirmoji – 2004 metais atlikta sugrąžinimo politikos
studija Return Migration: Policies & Practices in Europe, kurioje apibendrinama tuometinių
ES senbuvių ir būsimų naujųjų narių patirtis, vykdytos programos, jų apimtys, teikiamų
paslaugų spektras, atsakingos institucijos ir programų efektyvumo vertinimai. Ši apžvalga
svarbi tuo, kad šalia savanoriško sugrįžimo politikos pristatoma ir priverstinio migrantų
išsiuntimo iš šalių praktika. Tai leido palyginti dviejų sugrąžinimo strategijų skirtumus jų
efektyvumo atžvilgiu. Studiją parengė Tarptautinė migracijos organizacija. Antrąją išsamią
ES šalių vykdomos savanoriško sugrįžimo politikos apžvalgą iniciavo Europos migracijos
tinklas 2009-2010 metais. ES šalys pagal identišką aprašymo struktūrą pateikė ataskaitas,
kuriose aptartos jų vykdomos savanoriško sugrįžimo pagalbos programos ir projektai,
teisinis ir politinis šių programų kontekstas, teikiamos paslaugos, programos efektyvumo
vertinimas. Šios išsamios ES šalių vykdomos savanoriško sugrįžimo pagalbos sistemų
apžvalgos leido identifikuoti skirtingus programų vykdymo modelius, jų panašumus bei
skirtumus. Ataskaitas galima atrasti Europos migracijos tinklo tinklalapyje
http://emn.sarenet.es
- Tarptautinės migracijos organizacijos dokumentai. Metinės ataskaitos, vykdomų projektų
aprašymai, strategijos, TMO tarybos informaciniai pranešimai savanoriško sugrįžimo
politikos tema. Kadangi TMO yra viena svarbiausių organizacijų formuojančių savanoriško
sugrįžimo pagalbos strategiją ir politiką pasauliniu mastu bei daugelyje šalių ji atsakinga už
šios strategijos praktinį įgyvendinimą, organizacijos vidiniai dokumentai leido išgryninti
savanoriško sugrįžimo idėją ir pagalbos programų struktūrą. Kita vertus, nacionalinių TMO
atstovybių internetiniuose tinklalapiuose pateikti aprašai apie vykdomus nacionalinius
trumpalaikius projektus leidžia geriau suprasti, koks yra TMO ir valstybinių migracijos
tarnybų santykis skatinant migrantus grįžti į kilmės šalį ir kokia yra valstybės nuostata
savanoriško sugrįžimo pagalbos atžvilgiu.
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-

-

Pažintinių vizitų į Didžiąją Britaniją ir Vokietiją metu surinkta medžiaga, parodanti
praktišką savanoriško sugrįžimo pagalbos sistemos funkcionavimą. Šią medžiagą sudarė
programas vykdančių ir koordinuojančių institucijų pristatymai, informacinė-leidybinė
produkcija, diskusijų metu užrašytos pastabos ir garso įrašai, atsakingų darbuotojų
komentarai bei pasakojimai. Vizitų metu surinkta informacija leido įvertinti konkrečių
programų darbo organizavimą, sprendimų priėmimo būdus, kaip konkrečiai teikiama
pagalba migrantams, kaip su jais dirbama, kaip pasidalijama darbu ir atsakomybėmis, kaip
vykdomas programų efektyvumo vertinimas.
Kiti informaciniai šaltiniai, kuriuose įvertinamos konkrečios savanoriško sugrįžimo
pagalbos programos, aptariamos savanoriško sugrįžimo sampratos, migrantų motyvai
apsispręsti sugrįžti į kilmės šalį ir pasinaudoti valstybės teikiama parama, migrantų
reintegracijos tyrimai, programų auditų ataskaitos, akademiniai straipsniai grįžtamosios
migracijos temomis, įstatymai ir oficialūs dokumentai, internetiniai tinklalapiai.

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDURTA RENGIANT STUDIJĄ
Rengiant studiją ir renkant informaciją susidurta su dviem pagrindinėmis problemomis.
Pirma, Lietuvoje nėra aiškiai įsitvirtinusios terminologijos, susijusios su sugrąžinimo politikos
strategijomis. Jei ši terminologija yra gana aiškiai nusistovėjusi anglų kalboje ir turi aiškią
kiekvienos sąvokos semantiką, tai kai kurių sąvokų perkėlimas į lietuvių kalbą įneša nemažai
neaiškumo – jų turinys tampa daugiaprasmiu, o pačios sąvokos – gremėzdiškomis. Pavyzdžiui,
angliškos sąvokos voluntary return lietuviškas atitikmuo gali būti ir savanoriškas sugrįžimas,
sąvoka pabrėžianti baigtinį veiksmą, ir savanoriškas grįžimas, sąvoka pabrėžianti vyksmą, galimai
pasikartojantį, ir savanorišką sugrąžinimą, sąvoka numatanti sugrąžinimo veiksmą atliekančią
instituciją ir apibudinanti migrantą kaip pasyvų proceso dalyvį. Kalbos ir vertimo problema gali
tapti gana aktualia diegiant ES direktyvas nacionaliniuose įstatymuose. Nors TMO atstovybė
Lietuvoje savo dokumentuose vartoja „grįžimo“ terminą, šioje studijoje dažnai taikoma „sugrįžimo“
sąvoka. Kai kuriose vietose, stengiantis išvengti stilistinio atsikartojimo, bus vartojama ir
„sugrąžinimo“ sąvoka, kurią pirmiausiai reikėtų suprasti kaip „sugrįžimo“ sinonimą.
Antrasis studijos probleminis aspektas susijęs su Lietuvos kaip migrantų tranzitinės
valstybės statusu. Daugelis ES šalių, turinčių nemenką savanoriško sugrįžimo pagalbos teikimo
patirtį, yra valstybės, kurios pritraukia didžiausius imigrantų srautus. Todėl ES senbuvėse
savanoriško sugrįžimo skatinimo politika siekiama kovoti su nelegalia migracija ir sugrąžinti
įvairias migrantų grupes į jų kilmės šalis. Nors daugeliu atveju tai yra nelegaliai šalyje esantys
trečiųjų šalių piliečiai bei prieglobsčio prašytojai, kai kuriuose šalyse savanoriško sugrįžimo
pagalba teikiama ir turintiems pabėgėlio statusą, ir legaliai dirbantiems užsieniečiams, ir
imigrantams, jau turintiems tos šalies pilietybę, o kartais – ir kai kurioms ES piliečių grupėms.
Tokio strateginio tikslo siekis ES senbuvėse diktuoja savitą informavimo ir pagalbos teikimo
sistemą, institucijų bendradarbiavimo principus.
Tuo metu Lietuvoje, kaip ir kitose migrantų tranzitinėse šalyse, sugrąžinimo politika įgyja
šiek tiek kitokį pobūdį. Dažniausiai tokios politikos objektu tampa tranzitu keliaujantys migrantai,
pakliuvę į keblią padėtį Lietuvoje arba patekę į šalį neteisėtai. Todėl kai kurie veiksmingi ES šalių
vykdomų savanoriško sugrįžimo programų modeliai ir patirtis gali būti sunkiai pritaikomi Lietuvai,
kuri dėl savo geopolitinės padėties, imigrantų bendruomenės dydžio bei tranzitinės šalies statuso
gana ryškiai skiriasi nuo kitų ES šalių.

8

ES šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų gerosios patirties studija „Grįžtu namo“
_____________________________________________________________________________________________

STUDIJOS STRUKTŪRA
Pirmoje studijos dalyje pristatoma bendriausia savanoriško sugrįžimo pagalbos idėja.
Savanoriško sugrįžimo pagalbą galima apibrėžti kaip valstybinę nuostatą bei tarptautinės migracijos
valdymo strategiją, kur atsižvelgiama į migranto, išsiunčiančios valstybės ir kilmės šalies interesus.
Antroje dalyje apžvelgiami pirmieji savanoriško sugrįžimo projektai ir programos, vykdyti 19701980 m. Olandijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, bei trumpai įvertinamos pirmosios pastangos diegti
alternatyvius migracijos reguliavimo mechanizmus.
Trečioje dalyje pristatomos egzistuojančių savanoriško sugrįžimo programų tipologija ir
tikslinės migrantų kategorijos, į kuriuos šios programos yra orientuotos.
Ketvirtoje dalyje supažindinama su savanoriško sugrįžimo programų diegimo prielaidų
sistema ir organizaciniais- administraciniais pagalbos moduliais, leidžiančiais nedidelėmis
sąnaudomis diegti tokias programas nacionaliniuose kontekstuose.
Penktojoje dalyje apžvelgiamos konkrečių šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos
organizavimo sistemos. Olandija, Austrija, Švedija ir Ispanija atstovauja ES senbuves, o Čekija ir
Vengrija – nares-naujokes. Išsamiai ir detaliai aprašyta Didžiosios Britanijos savanoriško sugrįžimo
programų patirtis pateikiama kaip atskiras, bet integralus šios studijos priedas.
Šeštoje dalyje pabandyta įvertinti Lietuvoje veikiančią savanoriško sugrįžimo sistemą
platesniame kontekste, parodant jos skirtumus ir panašumus su kitomis ES šalimis. Septintoji dalis
apibendrina ES vykdomų savanoriško sugrįžimo programų patirtį, kurią galima panaudoti kaip
argumentus stiprinant savanoriško sugrįžimo politiką Lietuvoje.
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I . SAVANORIŠKAS SUGRĮŽIMAS
I.1. SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO IDĖJA
Savanoriško sugrįžimo pagalbą (angl. - assisted voluntary return) geriausia apibrėžti kaip
valstybės nuostatą ar migracijos kontrolės strategiją, įgalinančią sugrąžinti imigrantą į jo kilmės šalį
humanišku ir garbingu būdu. Ši strategija yra visų pirma nukreipta į tuos migrantus, kurie negali
grįžti į kilmės šalį savo pastangomis (dėl teisinių, finansinių problemų). Ji leidžia ne tik atsižvelgti į
individualius imigranto poreikius, bet ir skatina glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybių.
Dažniausiai tokia pagalba suteikiama visiems imigrantams, norintiems sugrįžti namo, netgi tiems,
kurie neturi teisės būti šalyje arba ją prarado.
Savanoriškas sugrįžimas, kaip vienas migracijos problemų sprendimo būdų, bando
suderinti trijų šalių interesus – migranto, sugrąžinančios valstybės ir kilmės šalies valstybinių
institucijų. Pirmiausia, atsižvelgiama į migranto apsisprendimą – leidžiama jam pasirengti
išvykimui; užtikrinama, kad nebus pažeistos žmogaus teisės; išvengiama priverstinio išsiuntimo iš
šalies stigmos ar negatyvių deportacijos padarinių vėlesnei asmens integracijai sugrįžus į savo šalį.
Savanoriškas sugrįžimas numato pasirinkimo galimybę, leidžiančią imigrantui išvykti iš šalies
teisėtai, kai pasibaigė legalaus buvimo šalyje laikas, bei gauti organizacinę ar finansinę paramą
išvykstant. Sugrąžinančių valstybių požiūriu, iš kurių migrantas dėl įvairiausių priežasčių nori
išvykti, savanoriškas sugrįžimas yra žymiai efektyvesnis kaštų atžvilgiu ir lengviau
administruojamas sprendimas nei deportacija. Taip pat ši migrantų sugrąžinimo politika leidžia
išvengti trinties ar konfliktų tarp skirtingų institucijų nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, pavyzdžiui,
tarp deportacijos procedūrą vykdančių tarnybų, migranto šalies diplomatinių atstovybių bei
žmogaus teises ginančių organizacijų. Kilmės valstybės, į kurias sugrįžta migrantas, yra užtikrintos,
kad nebus pažeistos jų piliečių teisės; kad su jų piliečiais bus tinkamai ir pagarbiai elgiamasi; kad jų
piliečiai vėliau išsaugos galimybes legaliai keliauti bei sugrįžti į juos išsiuntusias šalis.
Savanoriškas sugrįžimas daugelyje migracijos dokumentų apibrėžiamas kaip laisvai priimtas
imigranto apsisprendimas sugrįžti į kilmės šalį. Šis sprendimas numato tai, kad jis buvo priimtas:
1) laisva valia, nesant jokiam psichologiniam spaudimui ar fizinei grėsmei;
2) turint pakankamai tikslią ir objektyvią informaciją, leidžiančią jam priimti palankiausią
sprendimą.
Savanoriško sugrįžimo atveju imigrantui, nutarus sugrįžti namo savo noru, valstybė bei
įvairios organizacijos įsipareigoja suteikti pagalbą. Savanoriško sugrįžimo pagalba pirmiausiai yra
organizacinė ir finansinė parama organizuojant sugrįžimą. Tokios paramos pavyzdžiai galėtų būti
migranto konsultavimas prieš išvyką į gimtinę, kelionės dokumentų sutvarkymas, bilietų
nupirkimas, pagalba oro uostuose, kelionės organizavimas kilmės šalyje, medicininės pagalbos
organizavimas kelionės metu ir pan. Kai kuriais atvejais savanoriško sugrįžimo pagalba gali
numatyti ir reintegracijos priemones, kurios turi užtikrinti efektyvesnę sugrįžusio asmens integraciją
savo šalyje ir bendruomenėje.
Konkreti pagalba ir parama imigrantui organizuojama bei teikiama savanoriško sugrįžimo
pagalbos programų dėka, kurias gali vykdyti valstybinės institucijos, tarptautinės organizacijos bei
vietinės nevyriausybinės organizacijos tiek sugrąžinančioje, tiek kilmės šalyse. Tarptautinės
migracijos organizacijos duomenimis, 2010 m. pirmą pusmetį visame pasaulyje buvo vykdoma
daugiau nei 30 ilgalaikių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų ir beveik 100 trumpalaikių
projektų. Daugelyje Europos šalių, ypatingai Europos Sąjungos senbuvėse, kurios pritraukia
didžiausius migrantų srautus, šių programų tikslinės grupės yra arba prieglobsčio prašytojai, kurių
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prieglobsčio prašymas nebuvo patenkintas (angl. – failed asylum seekers), arba nelegaliai šalyje
esantys migrantai (angl. – irregular migrants).
Didžioji Britanija, Vokietija, Belgija, Nyderlandai, Švedija turi labai efektyviai veikiančias
savanoriško sugrįžimo pagalbos sistemas, kurios per metus į kilmės šalis vidutiniškai sugrąžina nuo
3000 iki 5000 migrantų. Pavyzdžiui, seniausiai savanoriško sugrįžimo pagalbos programą vykdanti
Vokietija 1998 metais suteikė paramą daugiau nei 102 tūkst. migrantų, kurių didžioji dalis grįžo į
buvusios Jugoslavijos regionus. 2008 metais pagalba pasinaudojusių asmenų skaičius Vokietijoje
siekė 5,7 tūkst. Švedijos savanoriško sugrįžimo pagalba 2004 m. pasinaudojo 8,3 tūkst., 2008 m. –
4,9 tūkst. imigrantų. Didžioji Britanija per 1999-2009 metų laikotarpį padėjo daugiau nei 34 tūkst.
migrantų sugrįžti į savo gimtinę.
Daugelis naujai atsirandančių programų Europos Sąjungos naujokėse grindžiamos minėtų
šalių patirtimi ar sukurtais organizaciniais modeliais. Noriai perimama jų sukaupta patirtis. Tačiau
tarptautiniame kontekste didžiausią savanoriško sugrįžimo pagalbos teikimo ir programų
organizavimo patirtį turi tarptautinės organizacijos kaip Tarptautinės migracijos organizacija (angl.
– IOM - International Organization for Migration, toliau tekste – TMO) ir Jungtinių Tautų
Organizacijos Vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba (angl. - UNHCR – United Nations High
Commissioner for Refugees, toliau tekste – JTVPK). Jos yra vienos aktyviausių, įtakingiausių ir
reikšmingiausių organizacijų skleidžiant ir diegiant savanoriško sugrįžimo idėją įvairiose pasaulio
šalyse. Nors jų vykdoma veikla ir siekiai iš dalies sutampa, JTVPK pagrinde rūpinasi pabėgėlių
savanorišku sugrįžimu ir repatriacija į gimtąją šalį ar regionus, o TMO – kitomis migrantų
grupėmis, kaip nelegalūs migrantai ar tie, kurių prieglobsčio prašymas nebuvo patenkintas.
Išskirtinis TMO bruožas yra ir tai, kad ši organizacija, turėdama aktyvų atstovybių tinklą beveik
visose pasaulio šalyse, turi daugiausiai patirties organizuojant migrantų keliones bei persikėlimą iš
vienos šalies į kitą.

I.2. KODĖL VYRIAUSYBĖS REMIA SAVANORIŠKĄ SUGRĮŽIMĄ?
Savanoriško sugrįžimo programos nuo pat savo atsiradimo pradžios susilaukia nemažai
abejonių, politinės bei visuomenės kritikos. Daugelis dešiniosios pakraipos politikų bei
visuomeninių grupių ES šalyse laikosi nuomonės, kad valstybė tikrai neturėtų nuolaidžiauti
imigrantams, kurie šalyje yra neteisėtai. Valstybė turėtų imtis griežtesnių politikos priemonių.
Mokesčių mokėtojų pinigai negali būti švaistomi savanoriško sugrįžimo pagalbai, nes imigrantai
apskritai neturi teisės būti šalyje ir turi būti iš jos išsiųsti. Bendresniame socialinių problemų
sprendimo kontekste, kai patys šalies piliečiai nesulaukia tinkamos valstybės paramos, kuri leistų
pagerinti jų socialinę padėtį, pagalba imigrantams yra sunkiai suprantama ir pateisinama. Kairesnių
pažiūrų visuomeninės organizacijos savanoriško sugrįžimo pagalbos idėją kritikuoja iš kiek kitokių
pozicijų. Valstybės pagalba imigrantui suprantama kaip rafinuotai užslėpta prievartos forma,
nukreipta prieš žmogaus teises ir žmogiškumą. Imigrantas, kuris į šalį atvyko dėl sunkių gyvenimo
sąlygų savo gimtinėje, yra išvejamas lauk, tačiau ne tokia atvira forma kaip deportacija. Tiek
savanoriško sugrįžimo, tiek deportacijos atveju rezultatas yra tas pats – asmuo išmetamas iš šalies,
kurioje jis tikėjosi susikurti saugias ir žmogiškas gyvenimo sąlygas sau ir savo šeimai.
Nepaisant tokios populistinės kritikos, dažnai grindžiamos stereotipiniais vaizdiniais apie
imigrantus ir valstybės institucijų paskirtį, savanoriško sugrįžimo pagalbos mechanizmai veikia
daugelyje pasaulio šalių. Vyriausybės vis aktyviau remia savanoriško sugrįžimo idėją, o per
paskutinius dešimt metų savanoriško sugrįžimo pagalbą teikiančių valstybių skaičius visame
pasaulyje sparčiai auga. Vis daugiau valstybių skirtinguose pasaulio regionuose teikia paramą
imigrantams, o nacionalinės savanoriško sugrįžimo programos sulaukia aktyvios tarptautinės
finansinės paramos bei politinio palaikymo. Tai rodo, kad savanoriško sugrįžimo pagalba yra
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pasitvirtinusi tarptautinės politikos praktika, kurią palaiko ne tik valstybės institucijos, bet ir
tarptautinės bei nevyriausybinės organizacijos. Kita vertus, sukaupta tarptautinė savanoriško
sugrįžimo organizavimo patirtis irgi leidžia aktyviau įgyvendinti šią politinę nuostatą praktikoje.
Valstybių ir tarptautinių organizacijų sukauptos žinios bei darbo organizavimo principai išgrynino
organizacinius-administracinius programų modulius, padarė juos lengvai perkeliamais į skirtingus
nacionalinius kontekstus.
Kodėl šalių vyriausybės remia savanorišką sugrįžimą? Daugelis programų kūrėjų bei
vykdytojų atranda svarių argumentų, įrodančių tokių programų naudą ir efektyvumą, ypatingai
ilgalaikėje migracijos reguliavimo perspektyvoje.
1. Humaniškas sprendimas. Demokratiškose pasaulio šalyse priverstinis imigrantų grąžinimas
ar deportacija gali atvirai prieštarauti deklaruojamiems demokratinės laisvės principams ir
žmogaus teisėms. Jei priverstinio sugrąžinimo atveju imigranto interesų yra menkai paisoma
ir visada yra galimybė pažeisti žmogaus teises, tai savanoriško sugrįžimo mechanizmas
suteikia alternatyvų sprendimą. Migrantui pasirinkus savanoriško sugrįžimo schemą, jo
interesų ir poreikių paisymas tampa svarbiausiais sugrąžinimo sistemos organizavimo
principais. Jei migrantas tikslinėje šalyje pakliuvo į keblią padėtį, yra sulaikomas,
įkalinamas ir deportuojamas, tai išsiuntimas iš šalies veikia kaip savotiška baudžiamoji
sankcija, o imigrantas šiame procese paverčiamas „prasižengėliu“ ar „nusikaltėliu“.
Savanoriško sugrįžimo atveju, kai imigrantui suteikiama pagalba ir jo buvimas šalyje nėra
kriminalizuojamas, sugrįžimas į kilmės šalį nebegali būti traktuojamas kaip baudžiamosios
sankcijos taikymas. Sugrįžęs migrantas nėra nusižengėlis, o sugrįžimo organizavimas yra
interpretuojamas kaip humanitarinė parama, kuri yra būtina siekiant apsaugoti žmogaus
teises. Nors deportacijos ir savanoriško sugrįžimo atveju rezultatas yra tas pats – migrantas
yra sugrąžinamas į kilmės šalį, kiekvieno sprendimo atveju susidursime su skirtingomis
paties proceso interpretacijomis bei teisiniais padariniais tolimesniam sugrąžinto migranto
gyvenimui. Sakydami, kad savanoriško sugrįžimo mechanizmo buvimas yra humaniškas
sprendimas, pirmiausiai galvoje turime tai, kad migrantui leidžiama išvengti deportacijos
stigmos, o valstybei – galimos žmogaus teisių gynėjų kritikos bei priekaištų.
2. Efektyvus sprendimas. Savanoriško sugrįžimo mechanizmas leidžia valstybei žymiai
efektyviau spręsti migrantų bei prieglobsčio prašytojų sugrąžinimo į jų kilmės šalis
problemas. Savanoriško sugrįžimo programų patirtis rodo, kad savanoriško sugrįžimo
mechanizmas yra žymiai efektyvesnis finansinių kaštų atžvilgiu, nei priverstinio išsiuntimo
sistema. Jei imigrantas pasirenka savanorišką sugrįžimą, tai jis bus linkęs žymiai aktyviau
bendradarbiauti ir paspartins viso sugrįžimo proceso organizavimą. Kitaip sakant, laiko
sąnaudos, kurioms galima atrasti finansinius įverčius, yra žymiai mažesnės nei deportacijos
atveju. Savanoriško sugrįžimo atveju sutaupomos tos lėšos, kurios išleidžiamos sulaikytų
migrantų išlaikymui, maitinimui, bylų nagrinėjimui, tapatybės nustatymui, eskortui ir
administracinio aparato išlaikymui. Savanoriškas sugrįžimas valstybei kainuoja pigiau. Kita
vertus, savanoriško sugrįžimo schema leidžia sugrąžinti imigrantus į tas šalis, su kuriomis
nėra pasirašytos dvišalės readmisijos sutartys. Todėl kai kuriais sudėtingais atvejais
valstybės institucijos yra linkusios palaikyti savanoriško sugrįžimo pagalbos idėją bei
kreiptis pagalbos į TMO, kai valstybės institucijoms nebepakanka administracinių bei
organizacinių pajėgumų sugrąžinti kai kuriuos imigrantus į jų kilmės šalis.
3. Institucinis bendradarbiavimas. Savanoriško sugrįžimo pagalba leidžia valstybei sutelkti
bendram darbui įvairias institucijas ir organizacijas. Jei valstybė nutaria pavesti pagalbos
organizavimą tarptautinėms ar nevyriausybinėms organizacijoms, tam tikros darbo apimtys
perkeliamos nuo valstybinių institucijų į trečiąjį sektorių, kuris gali veikti žymiai lanksčiau
ir efektyviau nei biurokratinis valstybės aparatas. Kitaip sakant, dalis darbų deleguojama
kitiems ir taip mažinama valstybinių institucijų apkrova. Be to, platus institucinio
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bendradarbiavimo tinklas leidžia greičiau išspręsti kai kurias imigrantų sugrąžinimo
problemas, kurios gali būti sunkiai ir ilgai sprendžiamos valstybinių institucijų lygmenyje.
Tad savanoriško sugrįžimo pagalbos sistema veikia žymiai efektyviau nei priverstinis
migrantų išsiuntimas iš šalies.
4. Tikslinių imigrantų grupių pasiekiamumas. Savanoriško sugrįžimo sistema, kurioje
pagalbos teikimas deleguojamas trečiajam sektoriui, leidžia efektyviau pasiekti tikslines
migrantų grupes. Migrantų pasitikėjimas valstybės migracijos tarnybomis yra labai mažas ir
dažniausiai stengiamasi išvengti bet kokio kontakto su šia administruojančia sistema. Todėl
dažnas migranto ir migracijos tarnybų susidūrimas turi represinį pobūdį. Vieni bando
pasislėpti ir vengia susidūrimo, kiti bando atrasti ir taikyti sankcijas. Savanoriško sugrįžimo
atveju trečiasis sektorius, kuris nesusijęs su sankcijų taikymų, turi žymiai didesnį imigrantų
bendruomenių pasitikėjimą nei valstybės migracijos tarnybos. Būtent tokio pasitikėjimo
buvimas leidžia pasiekti tikslines migrantų grupes ir žymiai efektyviau paveikti jų
apsisprendimą sugrįžti į kilmės šalį savo noru ar pasilikti tikslo šalyje. Tad savanoriško
sugrįžimo mechanizmas leidžia valstybei sugrąžinti tas imigrantų grupes, kurios yra sunkiai
pasiekiamos ir vengia bendrauti su migracijos tarnybomis.
5. Glaudus tarptautinis bendradarbiavimas su kilmės šalimis. Trumpai buvo užsiminta, kad
savanoriško sugrįžimo pagalbos modelis leidžia plėtoti glaudų tarptautinį bendradarbiavimą
tarp tikslo ir kilmės šalių. Politiniu požiūriu, valstybės vykdoma savanoriško sugrįžimo
politika vertinama žymiai palankiau, nei deportacija. Kilmės valstybėms yra žymiai
priimtiniau, kai jų piliečiai grįžta garbingai ir oriai, o ne su surakintomis rankomis. Kita
vertus, bandant nustatyti migranto tapatybę ar gauti jam kelionės dokumentus, ambasados ir
konsulatai bus linkę mieliau bendradarbiauti su pagalbą teikiančiomis institucijomis, nei su
jėgos struktūromis. Santykis visada bus pozityvesnis ir palankesnis. Kilmės šalys ir jų
atstovybės nesulauks priekaištų dėl jų piliečių neteisėto buvimo šalyje, bet pirmiausiai bus
suvokiamos kaip partneriai teikiant pagalbą savo piliečiams. Savanoriškas sugrįžimas
stiprina valstybių santykius ir gali būti geros partnerystės pavyzdžiu.
6. Tarptautinė parama ir bendros ES migracijos politikos diegimas. Nors ES šalys grąžinimo
politiką bando formuoti atsižvelgdamos į nacionalinį kontekstą, galima pastebėti ir tai, kad
sugrąžinimo priemonės tampa svarbiu bendros tarptautinės politikos klausimu. Savanoriškas
sugrįžimas suvokiamas ne tik kaip kovos su nelegalia migracija priemonė, bet ir kaip
mechanizmas, suteikiantis galimybę teikti finansinę paramą bei perduoti technines žinias
trečiosioms šalims. Migracijos reguliavimo priemonių dėka sukuriamas tarptautinės
partnerystės tinklas, kuris trečiosiose šalyse suformuoja institucinius kanalus gauti ES
finansinę paramą. Politinė parama savanoriškam sugrįžimui aiškiai išreikšta ir ES
teisiniuose bei finansiniuose instrumentuose. Europos grąžinimo direktyva, 2008/115/EC,
kurios nuostatos turi būti įdiegtos nacionaliniuose teisės aktuose iki 2010 metų gruodžio
mėnesio, labai aiškiai įvardina, kad savanoriškas sugrįžimas laikomas prioritetiniu siekiniu
kitų sugrąžinimo formų atžvilgiu ir kad valstybės turi sudaryti teisines prielaidas tokio
mechanizmo funkcionavimui. Daugelis ES šalių, ypatingai Rytų ir Centrinėje Europoje savo
teisiniuose aktuose vis aiškiau įvardija savanorišką sugrįžimą, valstybės atsakomybę bei
teikiamos pagalbos priemones. Tikima, kad šios direktyvos įgyvendinimas leis ES atsirasti
bendrai, subalansuotai ir harmoningai europietiškai grąžinimo politikai. Kita vertus, Europos
grąžinimo fondas, pradėjęs veikti nuo 2008 metų, suteikia galimybes šalims gauti ES
finansinę paramą savanoriško sugrįžimo pagalbos programoms bei projektams. Būtent nuo
2008 metų visoje ES stebimas politinis suaktyvėjimas savanoriško sugrįžimo politikos bei
priemonių atžvilgiu. Galima sakyti, kad ES parama ir reikalavimai sukuria tokias
struktūrines ir teisines sąlygas, kurios skatina vyriausybes atsakingiau pažiūrėti į
savanoriško sugrįžimo pagalbą ir aktyviai diegti būtent europietiškos migracijos politikos
priemones.
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II. PIRMOSIOS SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS
PROGRAMOS IR PROJEKTAI

II.1. POŽIŪRIO KAITA Į IMIGRANTUS EUROPOJE 1970-1980 METAIS
Migrantų savanoriško sugrįžimo į savo kilmės šalis klausimas socialiniuose moksluose
svarstomas nuo 1960-tųjų, tačiau politinis valstybių apsisprendimas diegti savanoriško sugrįžimo
programas pirmą kartą Europoje pastebimas tik XX amžiaus septinto dešimtmečio viduryje.
Pirmosios programos buvo atsakas į didėjančią tarptautinę migraciją ir 1973 metų naftos krizės
iššauktą ekonominę recesiją.
1950-1960-taisiais kai kurios Vakarų Europos šalys, kaip Vokietija, Šveicarija, Prancūzija
ir Belgija, buvo labai palankios darbo migracijai. Dažnai siekiant patenkinti laikinas darbo rinkos
reikmes, šios šalys priimdavo imigrantus ir gana pozityviai vertino jų indėlį į šalies ekonomiką.
Tačiau apie 1970-tuosius šia nuostata pradedama abejoti - bent jau politinės ir visuomeninės
nuomonės lygmenyje. Stebint sparčiai augančius imigracijos srautus, valstybės pradeda griežtinti
imigracijos politiką. Imamasi griežtesnių migracijos reguliavimo ir kontrolės priemonių, siekiama
įvairiais būdais sumažinti atvykstančių į šalį imigrantų skaičių. Pavyzdžiui, 1974 metais Prancūzijos
vyriausybė oficialiai paskelbė stabdanti darbo jėgos imigraciją į šalį. Jei pirmaisiais metais tai buvo
rekomendacinio pobūdžio įpareigojimas pramonės ir verslo atstovams, tai 1977 metais šis
draudimas įsigaliojo kaip prievolė.
Didelės įtakos migracijos kontrolės griežtinimui turėjo ir 1973 m. karinis konfliktas
Vidurio Rytuose tarp Izraelio, Egipto ir Sirijos. Šio konflikto metu susikirto JAV ir OPEC (angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries) šalių interesai, kas iššaukė spartų naftos kainos
augimą visame pasaulyje, tarptautinės vertybinių popierių biržos bankrotą ir neregėtą infliaciją
beveik visose pasaulio šalyse. 1973-1974 metų ekonominė recesija buvo pirmasis didžiulis
pasaulinis ekonominis nuosmukis po Antrojo pasaulinio karo. Būtent tokiame politiniame ir
ekonominiame kontekste atsirado pirmosios savanoriško sugrįžimo pagalbos programos Olandijoje,
Prancūzijoje ir Vokietijoje.

II.2. PIRMOSIOS PROGRAMOS
II.2.1. OLANDIJA
1974 metais Olandijoje pradėtas projektas „Emigrantų darbo jėgos reintegracija ir vietos
plėtros galimybių skatinimas – REMPLOD“ (angl. - Reintegration of Emigrant Manpower and
Promotion of Local Opportunities for Development). Projektu siekta paskatinti darbo migrantus iš
Turkijos, Tuniso ir Maroko sugrįžti namo ir su Nyderlandų vyriausybės parama padėti jiems plėtoti
individualų verslą kilmės šalyse. Buvo tikimasi, kad sugrįžę migrantai bei Nyderlandų parama
paskatins regionų, į kuriuos sugrįžtama, ekonominį vystimąsi. Šis projektas buvo tiriamojo
pobūdžio, bandant išsiaiškinti tokio sugrąžinimo modelio socialinį ir ekonominį poveikį regionų
plėtrai. REMPLOD finansavo Nyderlandų Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija
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(oland. - Nederlandse Minister van Ontwikkelingssamenwerking). Jis buvo įgyvendinamas kartu su
Olandijos tarptautinio bendradarbiavimo organizacija aukštojo mokslo klausimais NUFFIC ir
Socialinių mokslų tyrimų besivystančiose šalyse institutu IMWOO.
Po dviejų metų pastangų įgyvendinti projektą ir išsamių migrantų reintegracijos tyrimų
Rifo ir Souso regionuose Maroke, Nyderlandų vyriausybei rekomenduota nutraukti REMPOLD
projektą. Projekto sustabdymo priežastis buvo tai, kad sugrįžusių migrantų galimybės investuoti į
individualų verslą yra labai menkos, o migrantų sugrąžinimas visiškai neįtakoja tų regionų
ekonominio vystimosi. Dėl politinių represijų ir didelio korupcijos lygio šalyje sugrįžę migrantai
nepasitikėjo centrine bei vietos valdžia, o tai, savo ruožtu, slopino jų motyvus imtis verslo ar
investuoti Maroke. Kadangi REMPOLD programa daugiau siekta įtakoti tikslinių regionų vystimąsi
sugrąžinant verslius ir kvalifikuotus migrantus, jos tikslas nebuvo pasiektas. Norint paskatinti
vystimosi procesus buvo būtini reikšmingesni struktūriniai pokyčiai šalyje. Sugrįžę migrantai
nebuvo pakankamas veiksnys, galintis duoti žymesnį postūmį vietos ekonomikos plėtrai.

II.2.2. PRANCŪZIJA
1960-70-taisiais Prancūzijoje gausiausią imigrantų grupę sudarė išeiviai iš Magribo –
šiaurinės Afrikos regiono. Pagrinde tai buvo imigrantai iš Alžyro, buvusios prancūzų kolonijos.
1977 m. Lionel Stoléru, Prancūzijos valstybės sekretorius atsakingas už darbininkus imigrantus,
inicijuoja Sugrįžimo pagalbos programą (pranc.- l’aide au retour). Migrantų sugrįžimą stengtasi
paskatinti finansinėmis priemonėmis. Pirmajam milijonui migrantų, apsisprendusių sugrįžti į kilmės
šalis, buvo siūlomos 10000 frankų piniginės išmokos (apie 1500 eurų). Populiariai ši programa
vadinta „Stolerio milijonu“.
Nepaisant didelių ambicijų, programos poveikis buvo minimalus. Jei 1977-1981 metais
vyriausybė planavo sugrąžinti apie 1 milijoną imigrantų, tai Sugrįžimo pagalbos programa
pasinaudojo tik apie 60 tūkst. asmenų. Kita vertus, programa ir parama pagrinde pasinaudojo
portugalai ir ispanai, atsidūrę Prancūzijoje dėl politinių priežasčių. Portugalai sugrįžo į Portugaliją,
kurioje 1968 metais buvo nuverstas autoritarinis Antonio Salazaro režimas, o ispanai - į Ispaniją,
kurioje 1975 metais mirė diktatorius Francisco Franco.
Nors programos tikslinė grupė buvo išeiviai iš Alžyro, ši migrantų grupė programos
parama pasinaudojo labai vangiai. Į Alžyrą buvo sugrąžinta apie 2,4 tūkst. asmenų, kas sudarė tik 4
proc. visų pasinaudojusių programa.

II.2.3. VOKIETIJA
1979 m. Vokietijos federalinė vyriausybė kartu su Vokietijos žemių valdžios
institucijomis Länder bei Tarptautine migracijos organizacija pradėjo vykdyti Prieglobsčio
prašytojų sugrąžinimo ir emigracijos programą REAG (angl. - Return and Emigration of Asylum
Seekers). Ji buvo skirta prieglobsčio prašytojams, kurie nusprendė sugrįžti į kilmės šalis arba išvykti
į trečiąsias šalis, kaip JAV, Kanadą ar Australiją, kur jie galėjo gauti prieglobstį. Programos parama
buvo susijusi tik su išvykos iš Vokietijos organizavimu. Jokių piniginių išmokų, kas tuo metu buvo
būdinga Prancūzijos imigrantų grąžinimo skatinimo politikai, REAG nenumatė.
Trumpam pirmosios piniginės išmokos išvykstantiems imigrantams Vokietijoje atsiranda
1983-1984 metais, atėjus į valdžią krikščionims demokratams, kurie savo rinkiminėje kampanijoje
pasižadėjo imtis veiksmingesnės imigracijos kontrolės. Sekant prancūziškos Sugrįžimo pagalbos
programos (pranc.- l’aide au retour) pavyzdžiu, 1983 m. Vokietijoje priimtas Užsienio darbininkų
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skatinimo ir parengimo sugrįžti namo įstatymas. Migranto šeima, kuri nutarė nutraukti darbą ir
nebegyventi Vokietijoje, galėjo gauti 10500 vokiškų markių išvykimo išmoką suaugusiam ir 1500
vokiškų markių - vaikui. Išvykusieji darbininkai taip pat galėjo atgauti ir sumokėtą socialinio
draudimo įmoką.
Ši schema leido sumažinti imigrantų darbininkų skaičių Vokietijoje. Jei 1982 m.
Vokietijoje legaliai gyveno 4,7 milijonai užsieniečių, tai 1984-85 šis skaičius nukrito iki 4,4
milijono. Tačiau 1986 metais, kai pinginės išmokos jau 2 metus nebuvo mokamos, imigrantų
skaičius vėl ūgtelėjo iki 4,5 milijono.
1983-84 metais taikyta migrantų sugrąžinimo skatinimo schema buvo įvertinta gana
kritiškai. Tyrimai parodė, kad daugelis pasinaudojusių parama imigrantų būtų išvykę iš šalies bet
kokiu atveju, net nesant piniginei Vokietijos vyriausybės paramai. Kai kurių migracijos tyrinėtojų
nuomone, ilgalaikėje perspektyvoje Vokietijos vyriausybės 1983-84 metais vykdyta piniginių
išmokų politika labai menkai įtakojo natūralius migracinius procesus.

II.3. PIRMŲJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
Pirmosios savanoriško sugrįžimo programos ir projektai buvo vedini optimistinės
nuostatos, kad jos paskatins masišką darbo migrantų sugrįžimą namo. Tačiau visais atvejais, kai
migrantų apsisprendimą sugrįžti bandyta motyvuoti finansinėmis priemonėmis, jas diegusių
socialinės politikos formuotojų ir vykdytojų lūkesčiai nebuvo patenkinti. REMPLOD programa
Nyderlanduose buvo nutraukta po 2 metų. Ji pasirodė esanti per brangi, o sėkmingos migrantų
reintegracijos bei regionų, į kuriuos jie buvo sugrąžinti, plėtros rodikliai buvo labai minimalūs.
Prancūzijoje vyriausybės finansine parama pasinaudota labai vangiai. 1977-1981 m. iš
šalies išsiųsta tik 6 proc. planuotų sugrąžinti migrantų. Jei pradinis užmanymas buvo sugrąžinti 1
milijoną migrantų, tai, kaip jau buvo minėta, pagal l’aide au retour programą iš Prancūzijos išvyko
tik 60 tūkst. migrantų. Be to, programa pasinaudojo tie migrantai, kurie nebuvo laikomi
svarbiausiomis tikslinėmis programos grupėmis.
Panaši situacija užfiksuota ir Vokietijoje, kuriai 1983-1984 metais pavyko įtikinti išvykti
tik nedidelę dalį šalyje gyvenusių užsienio darbininkų, todėl finansinės paskatos imigrantams buvo
nutrauktos labai greitai.
Pirmųjų programų veiksmingumą įvertinti gana sudėtinga dėl kelių priežasčių.
Pirmiausiai, tai buvo pirmieji bandymai, susiję su migracijos politikos sprendinių ieškojimais ir
eksperimentavimu, neturint didesnės patirties. Antra, programos daugiau buvo vykdomos
nacionaliniu lygmeniu, neturint patikimų tarptautinių partnerių, leidžiančių efektyviai ir greitai
organizuoti migrantų sugrąžinimą bei integraciją kilmės šalyse. Daugelyje programų trūko
tarptautinio bendradarbiavimo dimensijos. Trečia, menkai išplėtotos informavimo ir komunikacijos
priemonės nesugebėjo sukurti pakankamai patikimos informacinės erdvės, kuri leistų migrantams
aiškiau apsispręsti dėl savanoriško sugrįžimo į gimtinę. Ketvirta, visos programos buvo vykdomos
valstybinių institucijų, kurių santykis su imigrantais visada yra problemiškas dėl galimų ar
įsivaizduojamų sankcijų, nuobaudų ar kontrolės. Menkas pasitikėjimas valdžia, kuri migrantų
atžvilgiu dažnai yra priešiška ir griežta, neskatino intensyvesnio migrantų susidomėjimo siūloma
valstybės pagalba. Penkta, į pirmųjų programų vykdymą nebuvo įtrauktos nevyriausybinės
organizacijos, ginančios ar atstovaujančios pabėgėlių bei imigrantų interesus. Kaip parodė vėlesnė
savanoriško sugrįžimo pagalbos programų patirtis, aktyviau įsitraukus nevyriausybinėms
organizacijoms sukuriami žymiai efektyvesni informavimo kanalai, įgyjamas didesnis pasitikėjimas
bei lengviau pasiekiamos tikslinės migrantų grupės.
Apibendrinant galima pasakyti, kad pirmosios savanoriško sugrįžimo pagalbos programos
ir projektai buvo argumentuojami kaip savotiška darbo rinkos sureguliavimo strategija, t.y.
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skatinant sugrįžti imigrantus į savo kilmės šalis siekta sumažinti darbo jėgos perteklių šalyje ir
užtikrinti darbo vietas savo šalies piliečiams. Nors 2009-2010-ųjų metų ekonominio sunkmečio
laiku panašią politiką ir argumentaciją galima aptikti ir kai kuriose ES šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje
ir Čekijoje, savanoriško sugrįžimo pagalbos idėja per paskutinius dvidešimt metų yra iš esmės
pasikeitusi. Yra keliamas visai kitoks tikslas. Jis yra žymiai platesnis. Pirmiausia, siekiama padėti
sugrįžti į kilmės šalį neteisėtai šalyje esantiems imigrantams bei prieglobsčio prašytojams, o ne
darbo migrantams. Jei pirmosiose programose pagalba buvo suvokiama kaip finansinė paskata
sugrįžti, tai dabartiniu metu ji suprantama kaip būtina humaniško imigrantų sugrįžimo į kilmės šalį
sąlyga, leidžianti užtikrinti pagarbą žmogui ir nepažeisti jų teisių. Gali būti, kad siauras pirmųjų
savanoriškos sugrįžimo programų požiūris irgi turėjo įtakos tam, kad pirmieji šie projektai menkai
pasiteisino.
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III. SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PROGRAMOS, 1990-2010
III.1. VEIKIANČIOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI
Ankstyvųjų savanoriško sugrįžimo skatinimo programų nesėkmės nesumenkino pačios
idėjos svarbos. 1990-ųjų pradžioje tarptautinės migracijos problemos reikalauja pažangias Europos
valstybes imtis naujo požiūrio kaip turėtų būti reguliuojama imigracija nacionaliniu ir tarptautiniu
lygiu.
1. Tampa akivaizdu, kad šalys turi naujai peržiūrėti, suformuoti arba sustiprinti
migracijos politiką, realistiškai įvertinant vidaus poreikius ir išorės veiksnius,
skatinančius migraciją.
2. Suvokiama, kad siekiant sėkmingai vykdyti nacionalines migracijos programas, tikslo
ir tranzitinėms šalims būtina turėti stiprią valstybinę migracijos administravimo
struktūrą ir aktyviai bendradarbiauti ieškant tarptautinio pobūdžio sprendinių.
Migracijos klausimų sprendimas be tarptautinio bendradarbiavimo yra labai ribotas.
3. Valstybių bendradarbiavimo lygmenyje pripažįstama, kad tarptautinės investicijos ir
parama darniai plėtrai turi pasiekti tas šalis ir regionus, kurie priverčia žmones
emigruoti. Tarptautinė parama, bendruomenių įgalinimas kilmės šalyse tampa vienu iš
tarptautinės politikos prioritetų.
4. Naujos migracijos kontrolės ir imigrantų sugrąžinimo programos turėtų informuoti
potencialius migrantus apie migracijos galimybes, nelegalios migracijos keliamas
grėsmes bei padarinius. Būtina kelti migrantų sąmoningumą.
5. Siekiama, kad sugrąžinimo programos intensyviau skatintų savanorišką sugrįžimą
ypatingai tų imigrantų, kurie gali prisidėti vykdant plėtros projektus savo kilmės
šalyse.
6. Tarptautinė bendruomenė vis akivaizdžiau pripažįsta ir prižiūri, kad diegiant
migracijos reguliavimo priemones būtų gerbiamos kiekvieno migranto ir pabėgėlio
teisės.
Įsigalint minėtoms tarptautinėms politinėms nuostatoms ir idėjoms, nuo 1990-ųjų daugelis
Vakarų Europos šalių ieško programinių sprendinių ir organizacinių modelių, kaip paskatinti
savanorišką sugrįžimą. Kadangi jų atsiradimą lėmė konkretūs nacionaliniai kontekstai – šalies
geografinė padėtis, imigracijos srautai, imigrantų bendruomenės dydžiai, ekonominis ir politinis
klimatas šalyje, - sunku kalbėti apie vieningą ir universalią savanoriško sugrįžimo pagalbos
sampratą ar programos struktūrą ne tik pasaulyje, bet ir Europoje. Kaip buvo minėta, 2010 m.
pasaulyje veikė daugiau nei 30 ilgalaikių programų, kurios yra intensyviai remiamos šalių
vyriausybių, bei daugiau nei 90 skirtingų trumpalaikių projektų.
2004 metais Europoje veikė daugiau nei 20 savanoriško sugrįžimo programų ir projektų, o
2010 m. pradžioje – 26 ilgalaikės valstybinės programos ir apie 40 trumpalaikių projektų.
Nors daugelis šalių pripažįsta savanorišką sugrįžimą kaip žymiai humaniškesnę ir
veiksmingesnę alternatyvą priverstiniam imigranto išsiuntimui iš šalies, konkrečios valstybės taiko
nevienodus migracijos reguliavimo modelius.
Visų pirma, daugelis šalių yra suinteresuotos skatinti savarankišką išvykimą, kad
migrantas iš šalies išvyktų savo valia ir savo lėšomis. Čia kalba vyksta apie savarankišką išvykimą
(angl. – voluntary departure), kai imigrantas nesikreipia pagalbos į valstybę ar tarptautines
organizacijas, pats susirenka reikiamą informaciją, susiorganizuoja kelionę, naudoja savo lėšas ir
vykdo įpareigojimą išvykti iš šalies. Kitaip sakant, tai yra imigrantai, kurie išvyksta patys ir jiems
neteikiama jokia pagalba. Savo lėšomis išvykstančiam migrantui gali būti taikomi apribojimai tam
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tikrą laiką vėl įvažiuoti į šalį. Pavyzdžiui, galimybė išvengti deportacijos spaudo pase irgi gali
suveikti kaip sugrįžimą skatinanti priemonė. Daugelis tokių savarankiškų išvykimų neregistruojami,
o tokia migracinė elgsena bei ją skatinančios nuostatos yra menkai ištyrinėtos.
Antra, nors savanoriško sugrįžimo pagalbos programos pripažįstamos kaip vienos
sėkmingiausių migracijos reguliavimo priemonių, įvairiose valstybėse jos labai skiriasi. Ne visos
programos numato konsultacijas prieš išvykimą, finansinę paramą arba pagalbą reintegracijai
sugrįžus į kilmės šalį. Jei kai kuriose programose ir yra piniginės išmokos ar kitos skatinimo
priemonės, jos skiriasi savo dydžiais bei principais, kaip ši parama teikiama. Daugelis išsiunčiančių
šalių nevykdo stebėsenos ir negali įvertinti tokių programų efektyvumo, poveikio bei priemonių,
kurių reikėtų imtis tobulinant savanoriško sugrįžimo programas. Daugelis vyriausybių investuoja į
imigrantų bendruomenių tyrimus, kad geriau būtų suvokti motyvai ir poreikiai ir kad vėliau šią
informaciją būtų galima panaudoti planuojant migrantų sugrąžinimą ateityje. Tokie tyrimai
atliekami Didžiojoje Britanijoje, Šveicarijoje, Airijoje ir Nyderlanduose. Nuo 2004-ųjų vis daugiau
šalių investuoja į migrantų skatinimo ir reintegracijos priemones jiems sugrįžus į kilmės šalis.
Trečia, visos šalys numato priverstinio išsiuntimo iš šalies galimybę. Priverstinis
išsiuntimas ir deportacija yra labai griežtai apibrėžti įstatymuose, teisiniuose aktuose, tarptautinėse
readmisijos sutartyse, reglamentuojančiose vykdymo procedūras, įpareigojimus ir konkrečių
institucijų atsakomybes. Teisinis aiškumas įgalina veikti priverstinio išsiuntimo iš šalies sistemą be
didesnių trukdžių ar sutrikimų. Tuo metu savanoriškas sugrįžimas ir pagalba daugelyje Europos
šalių yra menkai apibrėžti įstatymų, nėra aiškesnės valstybės nuostatos ar strategijos, o programų
vykdymas dažnai paliekamas tarptautinėms bei nevyriausybinėms organizacijoms. Neapibrėžtas
savanoriško sugrįžimo teisinis statusas kai kuriose šalyse neleidžia atsirasti ilgalaikėms
valstybinėms strategijoms ar užtikrinti finansinę paramą tokių programų įgyvendinimui. Dėl šios
priežasties daugelis savanoriško sugrįžimo programų yra trumpalaikės, mažos savo apimtimis. Kita
vertus, nesant ilgalaikei valstybinei programai, kai savanoriško sugrįžimo pagalba teikiama įvairių
projektų dėka, susiduriama su eile problemų: neišnaudojami savanoriško sugrįžimo sistemos
privalumai; teikiama parama ir tikslinės migrantų grupės priklauso nuo donorų, o ne nuo valstybės
prioritetų; parama teikiama nepastoviai; nesusiformuoja patikimi imigrantų bendruomenių
informavimo kanalai.

20

ES šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų gerosios patirties studija „Grįžtu namo“
_____________________________________________________________________________________________

Paveikslas Nr.1. Migrantų skaičius, pasinaudojusių savanoriško
sugrįžimo pagalba Europos šalyse 2008 m.
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Šaltiniai: duomenys apie savanoriško sugrįžimo pagalbą gavusių asmenų skaičių surinkti pagal 2009-2010 metų ES
šalių nacionalinius pranešimus Europos migracijos tinklui apie vykdomas savanoriško sugrįžimo programas ir TMO
nacionalinių biurų internetiniuose tinklalapiuose teikiamus duomenis. Nurodyti skaičiai apima įvairias migrantų
kategorijas, kurios pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus gali gauti savanoriško sugrįžimo pagalbą.

III.2. SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS PROGRAMŲ TIPAI
Savanoriško sugrįžimo pagalbos programas Europos Sąjungoje galima suskirstyti į tris
dideles grupes:
1. Bendrosios savanoriško sugrįžimo programos, kurios prieinamos visiems migrantams,
kurie jau yra tikslo šalyje. Tai gali būti labai įvairios migrantų grupės: tie, kurie prašosi
prieglobsčio; kurie šalyje yra neteisėtai; kurie yra gavę prieglobstį ar laikiną apsaugą ir pan. Tokios
programos dažniausiai yra bendrai finansuojamos šalių vyriausybių ir Europos grąžinimo ar
Europos pabėgėlių fondų bei teikia pagalbą migrantams, apsisprendusiems sugrįžti į kilmės šalį.
Kai kurios šalys gali turėti arba vieną bendrą, arba kelias bendresnes savanoriško
sugrįžimo programas. Programų skaičius priklauso nuo to, ar skiriasi siūlomos pagalbos ir paramos
rūšys nelegaliai šalyje esantiems imigrantams ir prieglobsčio prašytojams, ar ne. Jei minėtos
migrantų kategorijos yra labai aiškiai diferencijuojamos ir jie gauna skirtingas paramos formas, tai
tokiose šalyse dažniausiai veiks dvi savanoriškos sugrįžimo programos, kiekviena skirta atskirai
migrantų kategorijai. Priešingu atveju, jei abi migrantų kategorijos gali pretenduoti į tas pačias
paramos formas, valstybėje dažniausiai veiks viena programa. Esminis programų skirtumas
dažniausiai bus susijęs su reintegracijos parama. Daugeliu atveju ji neprieinama nelegaliai šalyje
21

ES šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų gerosios patirties studija „Grįžtu namo“
_____________________________________________________________________________________________

esantiems migrantams. Kita vertus, diferencijuotos programos leidžia aiškiau suformuoti jų
įgyvendinimo principus ir organizacinius modelius. Dvi skirtingos programos yra daugelyje
Europos Sąjungos šalių. Didžioji Britanija turi Savanoriško sugrįžimo pagalbos ir reintegracijos
programą VARRP ir Savanoriško sugrįžimo paramos programą nelegaliems migrantams AVRIM.
Prancūzija vykdo bendrą Savanoriško sugrįžimo pagalbos programą (pranc. - Les aides au retour
volontaire), tačiau turi ir atskirą Persikraustymo paramos programą (pranc. - L’aide à la
réinstallation), skirtą 38 šalių migrantams. Šios programos paramą gali gauti ir nelegalūs migrantai,
kurie Prancūzijoje išgyveno nemažiau kaip 2 metus. Suomijoje ir Švedijoje veikia po vieną
savanoriško sugrįžimo programą. Toks programų išskyrimas, kai reintegracijos parama skiriama tik
prieglobsčio prašytojams, gali sukelti ir nepageidaujamų padarinių. Pavyzdžiui, nelegaliai šalyje
esantys migrantai, kurie planuoja išvykti ir kurie norėtų gauti finansinę paramą, kurią numato
reintegracijos programos ir kuri jiems neprieinama dėl jų statuso, gali prieš išvykimą pasiprašyti
prieglobsčio. Taip jie pereitų iš vienos imigrantų kategorijos į kitą – nelegaliai šalyje esantis
migrantas taptų prieglobsčio prašytoju – ir tokiu būdu galėtų papiktnaudžiauti teikiama parama.
Bendrosios savanoriško sugrįžimo paramos programos dažniausiai numato informacijos
sklaidą, migrantų konsultacijas, kelionės organizavimą ir paramą reintegracijai sugrįžus. Kai kuriais
atvejais šios programos siūlo konsultacijas ir kelionės organizavimo paslaugas tiems migrantams,
kurie gali legaliai įsikurti trečiose šalyse. Programos vykdomos bei remiamos šalių vyriausybių,
tačiau jų įgyvendinimo modeliai skiriasi. Vienose šalyse gali būti aktyvesnės valstybinės migracijos
priežiūros tarnybos, kaip Prancūzijoje ir Švedijoje; kitose – TMO, kaip Didžiojoje Britanijoje,
Vokietijoje ar Belgijoje; o dar kitose – kitos nevyriausybinės bei tarptautinės organizacijos, kaip
Raudonasis kryžius ir Caritas Austrijoje bei Ispanijoje.
2. Sugrįžimo programos nelegaliems migrantams, kurie įstrigo tranzitinėje šalyje (angl.
– stranded migrants). Jos daugiau skirtos migrantams, kurie nepasiekė tikslo šalies ir pateko į
keblią padėtį pakeliui. Tranzitu keliaujančių migrantų buvimas šalyje yra neteisėtas, dažnai tai būna
ir asmenys, nukentėję nuo prekybos žmonėmis. Pavyzdžiui, migrantai yra apgaunami nelegalų
tranzitą organizuojančių grupių; jie atvežami ne į tą šalį, į kurią buvo sutarta; tranzito šalyje jie gali
būti sulaikyti teisėtvarką prižiūrinčių institucijų; jiems gali iškilti sveikatos problemų ir pan.
Tokių programų veiklos apmokamos donorų; dalinai arba pilnai inicijuojamos migracijos
tikslo šalių arba platesnės tarptautinės bendruomenės. Nebūtinai programos iniciatyva turi būti
iškelta tranzito šalies, kur įstrigo migrantas. Tranzitinių migrantų programos dažniausiai numato
informacijos sklaidą, kelionės į kilmės šalį organizavimą ir nedidelę sugrįžimo išmoką, kai kada –
reintegracijos priemones. Vienas tokių programų pavyzdžių galėtų būti 2009 m. vykdytas
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos bei TMO projektas, skirtas nelegaliems migrantas, kurie ketino
vykti į Didžiąją Britaniją, tačiau įstrigo Prancūzijos Calais uoste, iš kur dažniausiai ir vyksta
nelegalus migrantų pergabenimas. Migrantams, kurie nutardavo sugrįžti namo, Prancūzijos
imigracijos ir integracijos biuras sutvarkydavo kelionės dokumentus, padengdavo kelionės namo
išlaidas, iki išvykimo aprūpindavo laikinu būstu ir suteikdavo šiokią tokią finansinę paramą.
Didžiosios Britanijos TMO biuras Calais uoste konsultuodavo migrantus, kas jų laukia nelegaliai
patekus į Didžiąją Britaniją, kokios yra galimybės pasinaudoti savanoriško sugrįžimo programa ir
parama reintegracijai sugrįžus į kilmės šalį. Reintegracijos priemonės buvo finansuojamos iš
Didžiosios Britanijos biudžeto.
Pagalba sugrįžtant ir reintegracijos priemonės leidžia migrantams sugrįžti namo saugiai ir
nepatiriant pažeminimo. Tokios programos gali veikti ir kaip savotiškos nelegalios migracijos
prevencijos priemonės: sugrįžę migrantai gali informuoti kitus žmones, norinčius pasinaudoti
nelegaliais tranzito kanalais, kad jie nepasitikėtų tais, kurie organizuoja nelegalų žmonių tranzitą į
tikslo šalis.
Šias savanoriško sugrįžimo pagalbos programas dažniausiai vykdo TMO.
3. Specifinės sugrįžimo programos tikslinėms imigrantų grupėms iš konkrečių šalių. Tai
dažnai yra programos, kuriomis siekiama paskatinti migrantus sugrįžti į konkrečias šalis ar
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regionus. Teikiama pagalba yra identiška aukščiau minėtų programų paslaugų paketams, kurie
papildomi didesne parama migranto reintegracijai specifinėse kilmės šalyse arba parama
bendruomenėms, į kurias sugrįžo migrantas. Dažniausiai šias programas inicijuoja ir vykdo TMO.
Geriausi tokių programų pavyzdžiai yra 1997-2002 metais daugelio šalių vykdytos išeivių
sugrįžimo programos į Kosovo regioną ar 2000-2005 metų afganų sugrąžinimo programos.
Tikslinės migrantų grupės buvo labai aiškiai identifikuotos ir gaudavo žymiai didesnę paramą
reintegracijai nei ji buvo siūloma bendresnių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų.
Pavyzdžiui, iš Didžiosios Britanijos sugrįžtantys afganai galėjo gauti papildomas išmokas namų
statybai, ko negalėjo gauti sugrįžtantys į kitas šalis, ir solidesnes persikraustymo išmokas.
Tokios programos paprastai įgyvendinamos atsižvelgiant į valstybės užsienio politikos
prioritetus, kai siekiama sugrąžinti išeivius į buvusias konfliktų zonas, kuriose vykdomos platesnės
atstatymo ir plėtros programos.

III.3. SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PROGRAMŲ TIKSLINĖS GRUPĖS
Savanoriško sugrįžimo pagalbos programų dėmesio centre yra kelios žmonių kategorijos,
kuriems teikiama pagalba:
- migrantai, kurie šalyje yra neteisėtai, pvz., jiems baigėsi teisėto buvimo šalyje laikotarpis;
šis laikotarpis nebuvo pratęstas; jie į šalį pateko nelegaliais būdais;
- prieglobsčio prašytojai, kurių prašymas nebuvo patenkintas;
- prieglobsčio prašytojai, kurie savo valia nutraukė procedūrą pabėgėlio statusui gauti;
- asmenys, kurie yra gavę laikiną apsaugą arba leidimą gyventi šalyje.
Tiksliau migrantų grupės, kurios gali gauti paramą, yra apibrėžiamos konkrečiose
programose. Atskiros programos gali arba išplėsti, arba susiaurinti migrantų kategorijas įvedant
papildomus kriterijus. Pavyzdžiui, kai kurios specializuotos programos susitelkia tik ties išeiviais iš
konkrečios šalies, kaip Afganistanas, Irakas, Kosovas, Somalis. Kitų programų tikslinė grupės gali
būti sulaikytieji ir kalintys trečiųjų šalių piliečiai arba nukentėję nuo prekybos žmonėmis asmenys ir
pan.
Be aukščiau paminėtų kriterijų, Europos Sąjungos šalyse savanoriško sugrįžimo pagalbos
programų tikslinės grupės yra trečiųjų šalių piliečiai. Europos bendrijos narių piliečiai dažniausiai
neturi teisės pasinaudoti programų parama, nors kai kada galimos ir išimtys. Tokios išimties
pavyzdžiai yra Olandijos, Airijos bei Ispanijos vykdomos programos, kur būtina pagalba suteikiama
ir socialiai pažeidžiamiems migrantams (angl. – vulnerable migrants) iš Europos Sąjungos šaliųnaujokių (ES12). Olandija turi savanoriško sugrįžimo pagalbos programas ES piliečiams ir kai
kuriems Olandijos piliečiams, esantiems kitose šalyse. Airijoje esantys ar gyvenantys ES12
piliečiai, kurie neturi darbo ir neturi teisės gauti socialinę paramą, gali pasinaudoti Savanoriško
sugrįžimo pagalbos programa ES piliečiams. Jiems nuperkamas tiesioginio skrydžio bilietas į
kilmės šalį ir jiems iki išvykimo gali būti suteiktas laikinas būstas. Ispanijoje panaši pagalba
teikiama tik išeiviams iš Rumunijos ir Bulgarijos.
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IV. SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS STRUKTŪRA
Nors savanoriško sugrįžimo pagalbos programos kiekvienoje šalyje įgyja savitas
apraiškas, tačiau visos jos remiasi tam tikra prielaidų sistema ir administraciniais-organizaciniais
modeliais. Pagrindinė prielaida yra ta, jog sėkmingam programų vykdymui reikalingas teisinis
sureguliavimas. Nors šalyse jis gerokai skiriasi, tačiau bet kokiu atveju teisinis apibrėžtumas yra
būtinas norint imtis tokios migracijos sureguliavimo politikos. Administraciniai-organizaciniai
modeliai apibūdina programų administravimo ir finansavimo būdus bei pagalbos teikimo
programos įgyvendinimo organizavimą. Šių dviejų struktūrinių elementų apibrėžtumas sudaro
sąlygas valstybėms įgyvendinti savanoriško sugrįžimo pagalbos programas.

IV.1. PRIELAIDŲ SISTEMA
Savanoriško sugrįžimo sistema grindžiama prielaida, jog tam, kad nelegalių migrantų
sugrąžinimo/sugrįžimo į kilmės šalį sistemos veiktų efektyviai, pirmiausiai turi būti sukurtas teisinis
pagrindas. Turi būti aiškiai įvardinta, kad savanoriškas sugrįžimas yra legalus būdas trečiųjų šalių
piliečiams palikti šalį ir kad jie gali pretenduoti į valstybės paramą. Šalia priverstinio išsiuntimo iš
šalies sąvokos ir procedūrų, kurios nacionaliniuose teisynuose yra detaliai reglamentuotos,
teisiniuose dokumentuose turi būti apibrėžta ir „savanoriško sugrįžimo“ sąvoka. Būtent teisiniuose
aktuose privalu nurodyti, kad savanoriškas sugrįžimas gali būti viena iš alternatyvų priverstiniam
išsiuntimui iš šalies, kad ją gali teikti valstybė ar tarptautinės organizacijos, kad migrantas turi teisę
pasirinkti tokį išvykimo iš šalies būdą ir kad jam turi būti pasiūlyta pagalba.
Skirtingos valstybės bei organizacijos nevienodai suvokia „savanoriško sugrįžimo“ ir
„pagalbos“ sąvoką. Pavyzdžiui, yra akivaizdus skirtumas tarp TMO ir JTVPK „savanoriško
sugrįžimo“ apibrėžimų. JTVPK dokumentai nurodo, kad savanoriškas sugrįžimas galimas tik
tokiose sąlygose, kur „nėra priekabiavimo, akivaizdaus sulaikymo ar fizinės grėsmės tikimybės
paties sugrįžimo proceso metu arba sugrįžus į savo šalį“. JTVPK požiūriu, savanoriško sugrįžimo
sąvoka visada implikuoja galimybės pasilikti šalyje, jei apsisprendžiama neišvykti, buvimą. Kitu
atveju, migranto sugrįžimas negali būti traktuojamas kaip savanoriškas, ir geriau būtų taikyti
„sugrąžinimo“ sąvoka.
TMO ilgą laiką apibrėžė savanorišką sugrįžimą kaip migranto valios aktą, kuris turi
parodyti asmens sutikimą ar pritarimą sprendimui. Tik akivaizdus nepritarimas ar atsisakymas
kažką daryti, pavyzdžiui, kaip atsisakymas lipti į transporto priemonę ar akivaizdus priešiškumas,
gali būti suprasti kaip laisvos valios trūkumas, o toks migranto sugrįžimas/sugrąžinimas nepatenka į
savanoriško sugrįžimo kategoriją. TMO akcentuoja patį apsisprendimą, o ne kontekstą, kuriame jis
yra priimamas, tačiau sprendimas visada turi būti priimtas laisva valia, turint išsamią informaciją
apie alternatyvių sprendimų pasekmes. Taip pat migrantas bet kuriuo metu turi turėti galimybę
apsigalvoti ir nebedalyvauti savanoriško sugrįžimo pagalbos teikimo programoje, o jo
persigalvojimas negali pabloginti jo padėties (pvz., jis neturėtų būti sulaikomas). TMO ir JTVPK
ginčas kelia klausimą, ar migranto sprendimas palikti šalį, kai jis nebeturi jokios teisinės galimybės
pasilikti, gali būti įvardintas kaip savanoriškas apsisprendimas sugrįžti namo, ar ne.
Dažnai migraciją apibrėžiančiuose dokumentuose galima aptikti ir „savanoriškos
repatriacijos“ sąvoką, labai artimą savanoriško sugrįžimo sąvokai. Ji išimtinai taikoma trims
migrantų kategorijoms: 1) pabėgėliams; 2) asmenims gavusiems laikiną apsaugos statusą; 3)
asmenims, kurių prieglobsčio prašymas dar nagrinėjimas, bet kurie laisvai apsisprendė sugrįžti į
kilmės šalį arba pastovią gyvenamą vietą. JTVPK požiūriu, savanoriška repatriacija, kaip ir
savanoriško sugrįžimo atveju, turi pasižymėti laisvu migranto apsisprendimu. Sprendimas
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repatrijuoti savo noru laikomas laisvu apsisprendimu tik tada, jei individas, turintis teisėtą pagrindą
pasilikti šalyje, priėmė informuotą sprendimą, laisvai sutiko sugrįžti į kilmės šalį bei šį sprendimą
priėmė nesant jokiam išoriniam spaudimui. Jei toks sprendimas priimtas todėl, kad šalis, kurioje yra
pabėgėlis, negali užtikrinti efektyvios apsaugos ar pabėgėliui gręsią sankcijos, jis nelaikomas
savanorišku.
TMO dažniausiai svarbus pats valios pareiškimo aktas duotomis konkrečiomis sąlygomis.
Sprendimas turi būti priimamas laisva valia, be prievartos ar psichologinio spaudimo. Tokį požiūrių
skirtumą greičiausiai lėmė ir tikslinių grupių, su kuriomis dirba šios organizacijos teisinės padėties
skirtumai – JTVPK paprastai padeda prieglobsčio prašytojams ar pabėgėliams, kurie tikslo šalyje
yra teisėtai. TMO, iš kitos pusės, savanoriško sugrįžimo pagalbą dažnai teikia nelegaliai šalyje
esantiems užsieniečiams, kurių apsisprendimas negrįžti turi daug rimtesnes teisines implikacijas.
Kalbant apie Europos valstybių nacionalinius teisės aktus, savanoriško sugrįžimo ir
pagalbos sąvokų apibrėžimas išlieka nemaža problema. Kaip rodo 2009-2010 m. Europos Sąjungos
šalių ataskaitos apie savanoriško sugrįžimo pagalbos teikimą ir galimybes, kurios buvo parengtos
Europos migracijos tinklo, beveik visos ES šalys susiduria su panašia problema – nacionaliniuose
teisės aktuose nėra aiškaus teisinio „savanoriško sugrįžimo“ ir „savanoriško sugrįžimo pagalbos“
sąvokų apibrėžimo. Tai įneša šiek tiek neapibrėžtumo vykdant savanoriško sugrįžimo programas.
Kita vertus, susiduriama ir su savotišku paradoksu, kad nesant teisinio reguliavimo, kas yra ydinga
praktika, beveik visose šalyse savanoriško sugrįžimo pagalbos paketas yra gana standartiškas – jis
apima informavimą, konsultavimą, kelionės organizavimą ir paramą reintegracijai.
Teisinis savanoriško sugrįžimo sureguliavimas yra labai svarbus, kadangi jis leidžia
atskirti valstybės jėgos struktūrų ir kitų organizacijų, vykdančių savanoriško sugrįžimo programas,
funkcijas. Pavyzdžiui, TMO visada stengiasi apsaugoti į juos besikreipiančių asmenų
konfidencialumą. Į šią organizaciją besikreipiantys migrantai, kurie šalyje yra neteisėtai, turi būti
tikri, kad jiems negrės jokios sankcijos ar persekiojimai, jei jie norės išvykti iš šalies savo noru. Tuo
tarpu valstybės jėgos struktūros nori griežčiau reguliuoti nelegalių migrantų išvykimą iš šalies - turi
dideles teisines galimybes tai padaryti, jos yra aiškiai apibrėžtos ir dažniausiai numato priverstinio
išsiuntimo iš šalies galimybes. Tad dažnai teisinis neapibrėžtumas neleidžia nelegaliai šalyje
esantiems asmenims sugrįžti savanoriškai be jėgos struktūrų įsikišimo.
Dažniausiai nacionaliniuose įstatymuose randamos tik užuominos, kad užsieniečiams,
kurių prieglobsčio prašymas nebuvo patenkintas, turi būti suteikta galimybė išvykti iš šalies savo
noru ir, kai kuriais atvejais, valstybė ar kitos institucijos gali suteikti jiems pagalbą. Truputi aiškesnį
turinį savanoriško sugrįžimo ir pagalbos sąvokos įgyja arba vyriausybinių institucijų susitarimuose
su savanoriško sugrįžimo programas įgyvendinančių organizacijomis, arba Europos fondų
finansuojamuose projektuose. Pvz., Vokietija, kuri nuo 1979 metų vykdo savanoriško sugrįžimo
pagalbos programą REAG ir kuri labai preciziškai bando įstatymais reglamentuoti visas
visuomeninio gyvenimo sritis, neturi teisinio savanoriško sugrįžimo ir pagalbos turinio apibrėžimo.
Panaši situacija yra ir Prancūzijoje, kur savanoriško sugrįžimo programos teisinis pagrindimas yra
tarpžinybiniame ministerijų cirkuliare, o ne įstatyme ar kitokiame teisiniame akte.
Kitas europietiškų teisinių aktų bruožas yra tai, kad jie dažnai aiškiai įpareigoja vidaus
reikalų ministerijas ar migracijos klausimais besirūpinančias ministerijas teikti pagalbą imigrantams
ir organizuoti savanoriško sugrįžimo programas. Pvz., Didžiosios Britanijos įstatymas įpareigoja
vidaus reikalų ministrą organizuoti paramą norintiems išvykti iš šalies bei finansuoti savanoriško
sugrįžimo programas vykdančias organizacijas – Tarptautinę migracijos organizaciją ir NVO
Refugee Action.
Tokia situacija kelia klausimą – ar būtina kurti teisinę bazę, aiškiai reglamentuojančią
savanoriško sugrįžimo programas? Atsakyti vienareikšmiškai sunku. Viena vertus, griežtas
reglamentavimas nėra būtinas, kadangi savanoriško sugrįžimo programas dažnai vykdo TMO,
nevyriausybinės organizacijos, jos finansuojamos Europos bendrijos fondų ar remiamos NVO. Tai
reiškia, kad programų turinį dažnai formuoja donorai atsižvelgiant į konkrečios dienos realijas ir
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problemas. Jie nustato, kokios yra tikslinės migrantų grupės, teikiamos pagalbos formos, kaip turi
būti administruojamos skiriamos lėšos, kokios institucijos ir organizacijos gali dalyvauti
programoje bei teikti pagalbą. O esant griežtam ir detaliai teisiniam reglamentavimui
nacionaliniuose teisės aktuose, galima susidurti su tuo, kad reagavimas į konkrečius poreikius bus
labiau suvaržytas, kas, savo ruožtu, sumažintų lankstumą įgyvendinat programas. Kita vertus,
kiekvienoje valstybėje būtina sukurti teisines prielaidas migrantui, esančiam šalyje neteisėtai,
sugrįžti namo oriai ir garbingai. Būtent apibrėžta teisinė galimybė leistų legaliomis priemonėmis
sugrąžinti nelegalius migrantus į jų kilmės šalis, o šalių vyriausybės galėtų aktyviau remti
savanoriško sugrįžimo programas.
Lentelė Nr. 1 reziumuoja kai kurių ES senbuvių teisinius aktus, kurie formuoja teisinį
pagrindą savanoriško sugrįžimo sistemai, apibrėžia finansavimo modelius bei įvardija tikslines
migrantų kategorijas.
Apibendrinant ES senbuvių patirtį teisinio reglamentavimo srityje, Lietuvai labiausiai tiktų
Belgijos ir Didžiosios Britanijos teisiniai modeliai. Šių šalių teisiniuose aktuose yra suformuluotos
visos būtinos prielaidos sėkmingam savanoriško sugrįžimo pagalbos programų funkcionavimui.
Visų pirma, įstatymai aiškiai nurodo, kad valstybėje turi būti organizuojamos savanoriško
sugrįžimo pagalbos programos ir kokia ministerija ar kita valstybės institucija yra atsakinga už jų
organizavimą bei finansavimą. Tai numatyta arba užsieniečių buvimo šalyje, arba prieglobsčio
suteikimo procedūrą reglamentuojančiuose įstatymuose. Antra, įstatymai numato galimybę
deleguoti programų vykdymą trečioms šalims, kas leidžia joms skirti tiesioginį finansavimą. Tai
leidžia valstybei pasirinkti patikimus partnerius ir pavesti jiems vykdyti tas veiklas, kurių dėl
įvairiausių priežasčių negali imtis programą organizuojanti institucija. Trečia, įstatymai
nekonkretizuoja tikslinių migrantų kategorijų ir pagalbos formų. Konkrečios migrantų grupės,
programos priemonės, procedūros ir atsakomybės yra apibrėžiamos susitarimuose tarp valstybės
institucijų ir vykdančių organizacijų. Tai leidžia gana lanksčiai pažvelgti į programos vykdymą –
praplėsti ar susiaurinti tikslinių grupių spektrą ar teikiamos pagalbos apimtis.
Tad teisinio reglamentavimo problema Lietuvoje turėtų būti išspręsta tokiu būdu:
- LR įstatyme Dėl užsieniečių teisinės padėties turi būti nurodyta, kad valstybė gali teikti
pagalbą trečiųjų šalių piliečiams, savo noru grįžtantiems į kilmės šalis, ir kad pagalba
teikiama pagal savanoriško sugrįžimo pagalbos programą, už kurios organizavimą ir
finansavimą, atsako Vidaus reikalų ministerija;
- LR įstatyme Dėl užsieniečių teisinės padėties turi atsirasti atskiras straipsnis, kuris nurodytų,
kad pagalbos organizavimas ir teikimas gali būti deleguotas kitoms institucijoms, skiriant
joms tiesioginį finansavimą. Tokia nuostata gali būti ties straipsniu Bendradarbiavimas su
tarptautinėmis organizacijomis, kur galima detalizuoti ir TMO vaidmenį teikiant
savanoriško sugrįžimo pagalbą;
- tikslinės migrantų kategorijos ir pagalbos formos turi būti apibrėžtos Vidaus reikalų
ministerijos ir vykdančių institucijų susitarimuose, kurie turi aiškiai apibrėžti kiekvienos
šalies įsipareigojimus. Tokie susitarimai esant poreikiui gali būti žymiai lengviau
atnaujinami, nei diegiamos įstatymų pataisos.
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Lentelė Nr.1. Kai kurių Europos Sąjungos senbuvių valstybių teisiniai aktai, reglamentuojantys savanoriško sugrįžimo sistemą
Šalis

Įstatymai, reglamentuojantys prieglobsčio sistemą, deportaciją ir užsieniečių buvimo šalyje teisinę padėtį

Airija

2008 m. Imigracijos, gyvenimo ir apsaugos bilis neturi jokių užuominų apie savanorišką sugrįžimą.
Anksčiau veikęs Imigracijos įstatymas numatė, kad Teisingumo ministerija prieš deportacijos potvarkį turi informuoti migrantą apie galimybę išvykti
iš šalies savo noru.

Belgija

2007 m. Prieglobsčio suteikimo įstatymas numato, kad šalyje turi būti organizuojamos savanoriško sugrįžimo pagalbos programos, kad programos
turi būti prieinamos tikslinėms migrantų grupėms ir kad už šių programų organizavimą yra atsakinga Federalinė prieglobsčio prašymų priėmimo
agentūra FEDASIL, kuri turi teisę deleguoti kai kuriuos programos vykdymo elementus trečiosioms šalims. Įstatymas pagalbos formų ir migrantų
kategorijų nedetalizuoja.
Pagalbos formos ir migrantų kategorijos, kurios gali pretenduoti į šią pagalbą, turėjo būti apibrėžtos karališku potvarkiu (angl. - Royal Decree) , tačiau
šis potvarkis iki 2010 m. dar nebuvo priimtas. Todėl savanoriško sugrįžimo programos vykdymo detalės iki karališko potvarkio pasirodymo yra
apibrėžtos TMO ir FEDASIL susitarime dėl REAB programos vykdymo.

Ispanija

2003 m. Užsieniečių įstatymas numato, kad kiekvienais metais vyriausybė skiria finansavimą savanoriško sugrįžimo programoms ir projektams, kurių
dėka asmenys nori sugrįžti į savo kilmės šalis.
2008 m. Karališkas dekretas dėl ne ES šalių darbininkų savanoriško sugrįžimo plano numato, kad neturintiems darbo trečiųjų šalių piliečiams galima iš
anksto sumokėti bedarbystės pašalpą, jei jie nutaria sugrįžti į savo kilmės šalį.

Italija

Konsoliduojantis imigracijos tekstas (189/2002), žinomas kaip Bossi-Fini įstatymas, nurodo kokios migrantų grupės gali pasinaudoti savanoriško
sugrįžimo pagalba – nukentėję nuo prekybos aukomis, prieglobsčio prašytojai, pabėgėliai ir turintys leidimą apsistoti Italijoje.
2009 m. Saugumo įstatyme nurodyta, kad už savanoriško sugrįžimo programos finansavimą atsako Vidaus reikalų ministerija. Tačiau šiame įstatyme
nėra detalesnio savanoriško sugrįžimo apibudinimo.

Jungtinė
Karalystė

2002 m. Didžiojoje Britanijoje naujai priimtame Tautybės, imigracijos ir prieglobsčio suteikimo įstatyme atsirado atskiras straipsnis, apibrėžiantis
savarankiško sugrįžimo pagalbos programas ir jų plėtrą. Šio įstatymo 58 straipsnyje nurodyta, kad Vidaus reikalų ministras yra atsakingas už pagalbos
organizavimą migrantams, kurie nutarė sugrįžti namo savanoriškai. Tai numato finansinę paramą ir praktinę pagalbą išvykstant, paramą sėkmingai
integracijai sugrįžus į gimtinę, pagalbą tiriant tikslines migrantų bendruomenes ir organizuojant susitikimus su migrantų grupėmis, bandančiomis
apsispręsti dėl sugrįžimo į kilmės šalį. Įstatymas taip pat apibrėžė, kad Vidaus reikalų ministerija savanoriško sugrįžimo pagalbos programas vykdo
kartu su TMO ir nevyriausybinę organizaciją Refugee Action ir įpareigoja Vidaus reikalų ministeriją tiesiogiai finansuoti šių organizacijų veiklą
vykdant savanoriško sugrįžimo programas.

Nyderlandai

Nyderlandų vyriausybės Sugrąžinimo memorandume (2003) ir Nelegaliai šalyje esančių užsieniečių memorandume (2004) nurodyta, kad vyriausybė
linkusi skatinti migrantus išvykti iš šalies savo noru.
2008 m. priimtas Tarptautinės migracijos ir plėtros memorandumas numato, kad valstybė linkusi palaikyti savanorišką sugrįžimą ir reintegracijos
priemones sugrįžus į kilmės šalis.
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Portugalija

Užsieniečių atvykimo, buvimo ir išvykimo iš šalies teisinio režimo įstatymas (2007) ir Prieglobsčio suteikimo įstatymas (2008) apibrėžia, kad
sugrįžtantiems savo noru gali būti teikiama pagalba. Šiuose įstatymuose apibudinama pagalbos programa ir nurodoma, kas gali pasinaudoti ir kokios
teisinės pasekmės.
Savanoriško sugrįžimo programos vykdymas ir kokie kandidatų atitikties kriterijai yra nurodyti 2001 metais TMO ir Portugalijos vyriausybės
pasirašytame bendradarbiavimo protokole vykdant savanoriško sugrįžimo programą.

Prancūzija

2008 m. Užsieniečių atvykimo ir buvimo bei prieglobsčio teisės įstatymų sąvadas CESEDA numato, kad savanoriško sugrįžimo pagalbos priemonės
yra finansuojamos Prancūzijos imigracijos ir integracijos biuro OFII ir kad jomis gali pasinaudoti sulaikyti imigrantai.
Konkrečiau savanoriško sugrįžimo pagalba ir sąlygos buvo detalizuotos 2006 m. tarpžinybiniame cirkuliare DPM/ACI3522 dėl savanoriško sugrįžimo
pagalbos priemonių nelegaliems ir skurstantiems migrantams, apibrėžiančiame konkrečių ministerijų ir departamentų atsakomybes.

Švedija

2006 m. Užsieniečių įstatyme užsiminta apie pagalbą, kurią migrantui turi suteikti Migracijos valdyba.
Savanoriško sugrįžimo pagalba, konkrečios priemonės, procedūros, kelionės koordinavimas, kontaktai su ambasadomis ir pan. detaliai aprašytos
Migracijos valdybos Vadove kaip vesti ir tvarkyti migrantų bylas.

Vokietija

1983 m. Sugrįžimo pagalbos įstatymas numato, kad federalinė valdžia privalo užtikrinti sugrįžtančių migrantų konsultavimą.
Bendrasis gyvenamosios vietos administracinis reguliavimo įstatymas nurodo, kad valdžios institucijos turi skatinti nelegaliai šalyje esančių asmenų
savanorišką išvykimą ir teikti jiems pagalbą.
Detaliau savanoriško sugrįžimo pagalba detalizuojama programų aprašuose.

Šaltiniai: informacija apie šalių teisinius aktus pateikta pagal 2009-2010 metų ES šalių nacionalinius pranešimus Europos migracijos tinklui apie vykdomas savanoriško
sugrįžimo programas.
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IV.2. ADMINISTRACINĖ ORGANIZACINĖ PROGRAMOS STRUKTŪRA
Sėkmingas savanoriško sugrįžimo programos įdiegimas ir funkcionavimas numato du
struktūrinius etapus:
– programos inicijavimą ir finansavimo užtikrinimą;
– organizacinių pagalbos modulių diegimą.

IV.2.1. PROGRAMŲ INICIJAVIMAS IR FINANSAVIMAS
Svarbus vaidmuo inicijuojant savanoriško sugrįžimo pagalbos programas tenka TMO.
Beveik visose Europos Sąjungos šalyse nacionalinės programos atsirado valstybėms tapus
pilnateisėmis TMO narėmis ir jose įsisteigus šios organizacijos biurams. Kadangi savanoriškas
sugrįžimas yra vienas svarbiausių TMO veiklos prioritetų, turėdama ilgametę panašių programų
organizavimo ir vykdymo patirtį TMO aktyviai siūlo nacionalinėse migracijos politikos priemonėse
diegti savanoriško sugrįžimo pagalbos programas.
Inicijavimo procesas yra nesudėtingas. Glaudžiai bendradarbiaudama su suinteresuotomis
valstybėmis ir jų migracijos tarnybomis, TMO parengia savanoriško sugrįžimo programą, kad būtų
parinktos tos veiklos ir veiksmų planai, labiausiai atitinkantys nacionalinį kontekstą arba tinkančios
konkrečioms migrantų grupėms. Kartu su valstybės tarnybomis aptariamas ir sukuriamas programos
modulis, kuris turėtų būti lengvai diegiamas ir leistų integruoti naujas veiklų sritis.
Šiame programos kūrimo etape TMO siekia būti ne tik paslaugų teikėja, bet aktyviai imasi
iniciatyvos ir siūlo savo unikalią tarptautinę patirtį, kuri jai suteikia išskirtinio eksperto statusą.
TMO nuolat tiria naujas veiklos galimybes, kad galima būtų pasiūlyti naujausius ir geriausius
praktinius pavyzdžius, aktyviai konsultuoja ir dalinasi patirtimi su besidominčiomis nacionalinėmis
vyriausybėmis bei kitomis organizacijomis.
Migrantų sugrąžinimas į kilmės šalis organizuojamas ir tvarkomas lokaliai, su minimaliomis
programos įgyvendinimo sąnaudomis bei infrastruktūra. Vyriausybės šiame etape turi galimybę
susipažinti su programos efektyvumu kaštų ir sugrįžimo proceso organizavimo prasme. Naujai
diegiamos programos dažniausiai finansuojamos donorų bei įvairių fondų, pavyzdžiui, kaip Europos
pabėgėlių fondas ar Europos grąžinimo fondas, kur valstybės indėlis yra labai nedidelis. Pvz.,
2005-2008 m. Lietuvoje visi vykdyti savanoriško sugrįžimo pagalbos projektai išimtinai buvo
finansuojami Europos pabėgėlių fondo. Tuo laikotarpiu Lietuvos Respublikos Vyriausybė neskyrė
jokio tiesioginio biudžetinio finansavimo organizuoti pagalbą sugrįžtantiems imigrantams.
2008 metais įsteigtas Europos grąžinimo fondas (angl. – European Return Fund) yra vienas
svarbiausių finansinių instrumentų diegiant savanoriško sugrįžimo programas ES šalyse. Fondo
tikslas – remti valstybių narių pastangas gerinant visus nelegalių imigrantų grąžinimo valdymo
aspektus, taikant integruotą grąžinimo valdymą. Ypatingas dėmesys skiriamas savanoriško
sugrįžimo skatinimui.
Bendras Europos grąžinimo fondo biudžetas 2008-2013 metams – 676 milijonai eurų.
Didelė dalis fondo lėšų yra paskirstoma tarp šalių narių, atsižvelgiant į sugrąžinamų imigrantų
skaičių kiekvienoje šalyje. 7% lėšų skirti ES bendrų veiksmų programų vykdymui.
Kiekviena šalis turi parengti ilgametę programų strategiją 2008-2013 metams, kurių
finansavimui skiriami metiniai biudžetai. Fondas dengia 75% vykdomų programų išlaidų, kurios
gali būti susijusios su imigrantų konsultavimu, informacijos sklaida, pagalba socialiai
pažeidžiamiems asmenims, medicinine apžiūra, sugrįžtančiųjų kelione ir maitinimu, eskorto
organizavimu, vertimo paslaugomis, personalo apmokymu, finansine parama reintegracijos
priemonių įgyvendinimui kilmės šalyje.
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Europos grąžinimo fondo atsiradimas suaktyvino savanoriško sugrįžimo programas bei
projektus daugelyje ES šalių bei davė paskatą valstybėms aktyviau remti šias programas.

IV.2.2. PAGALBOS MODULIAI
Savanoriško sugrįžimo programose sugrįžimo procesas skaidomas į tris etapus:
pasirengimas išvykimui, kelionė ir atvykimas į kilmės šalį. Kiekvienas etapas numato būtiniausių
pagalbos veiksmų kompleksą, kuris kiekviename etape gali būti išplėstas papildomomis
paslaugomis ar veiksmais, atsižvelgiant į individualius migranto poreikius bei esamas galimybes.
Žemiau išvardinti pagalbos moduliai nurodo tik pagrindinius teikiamų paslaugų paketus.
1. Pasirengimas sugrįžimui.
Pasirengimo sugrįžti etapo modulis apima tris veiklos sritis:
a. Informavimas – informacijos sklaida ir migrantų konsultavimas.
b. Medicininės / kitos paslaugos – medicininė apžiūra ir dokumentų sutvarkymas,
medicinos paslaugų suteikimo organizavimas, sergančių migrantų slauga –
pažeidžiamiems asmenims pagal poreikį.
c. Kelionės organizavimo paslaugos – pagalba pasirengiant išvykti, kelionės ir
sugrįžimo išmokų sutvarkymas, bilietų nupirkimas, kelionės šalies viduje
organizavimas.
2. Kelionės etapas.
Kelionės modulis apima dvi veiksmų sritis:
a. Kelionė – kelionės koordinavimas, sugrįžimo išmokos sumokėjimo organizavimas
pagalba vykstant tranzitu per kitą šalį, bagažo persiuntimas ir pervežimas, muitinės ir
valstybinės sienos kirtimo dokumentų ir formalumų tvarkymas, eskorto
organizavimas pažeidžiamiems atvejams.
b. Medicininė pagalba – medicininė apžiūra prieš išvykimą ir medicininio eskorto
organizavimas ypač pažeidžiamiems asmenims.
3. Sugrįžimo ir reintegracijos etapas.
Atvykimo etapas apie keturias veiklos sritis:
a. Transportas šalies viduje – migranto sutikimas, kelionės šalies viduje organizavimas.
b. Medicininės paslaugos – medicininio draudimo ir draudimo nuo nelaimingų
nutikimų organizavimas, būtinos medicininės įrangos ir medikamentų suteikimas.
c. Reintegracijos priemonės – dažniausiai organizuojamos kartu su vietinėmis plėtros
agentūromis ir NVO. Jos apima paramą smulkiam verslui, profesinį mokymą
organizavimą ir įdarbinimą.
d. Stebėsena – statistinių duomenų ir apibendrinančių vertinimų rinkimas.
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V. EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ VYKDOMOS SAVANORIŠKO
SUGRĮŽIMO PROGRAMOS
Beveik visos Europos Sąjungos šalys teikia savanoriško sugrįžimo pagalbą
apsisprendusiems sugrįžti migrantams. Kiekviena šalis turi savitas programas, kurios skiriasi
požiūriu į sugrąžinimo politiką, valstybės ir nevyriausybinių organizacijų vaidmeniu vykdant
savanoriško sugrįžimo programas, teikiamų paslaugų apimtimi, teisine baze. Vykdomų programų
skirtumus pirmiausia lemia tai, kiek į savanoriško sugrįžimo programų praktišką vykdymą įtrauktos
valstybės institucijos. Būtent valstybės politika nulemia programų apimtis, jų finansines galimybes,
sugrąžinamų imigrantų srautų dydžius ir programų pastovumą. Vienose valstybėse, kaip Vokietija,
Prancūzija ir Švedija valstybės vaidmuo yra labai didelis – valstybės migracijos institucijos
stengiasi griežtai kontroliuoti savanoriško sugrįžimo pagalbos programų vykdymą. Programų
vykdytojai ir vyriausybės palaiko glaudų ryšį, vykdytojai labai menkai įtakoja programų pobūdį.
Kitose šalyse, kaip Ispanija, žymiai didesnis vaidmuo tenka nevyriausybinėms organizacijoms, o
dar kitose, kaip Didžioji Britanija, Airija, Belgija – Tarptautinei migracijos organizacijai. Aišku, ir
šiose šalyse, kur reikšmingesnis yra trečiasis sektorius, vyriausybinių institucijų bendradarbiavimas
su praktiškai savanoriško sugrįžimo programas vykdančiomis organizacijomis yra labai glaudus.
Daugelyje Europos Sąjungos naujokių galima pastebėti kiek kitą tendenciją - valstybės
nuostatos ir parama skatinant savanorišką sugrįžimą yra gana menka. Daugelyje Centrinės ir Rytų
Europos šalių programos yra trumpalaikės, dažniausiai finansuojamos Europos pabėgėlių ar
Europos grąžinimo fondų, sugrąžinamų migrantų kiekiai yra labai maži, teikiamos paslaugos - gana
ribotos, o šių programų vykdymas susijęs su trečiojo sektoriaus veikla arba TMO.
Iš dalies skirtumai tarp ES senbuvių ir narių naujokių yra nulemti požiūrio į savanoriško
sugrįžimo politiką. Pirmiausia, ES senbuvės yra daugelio migrantų tikslo valstybės, kuriose jie nori
apsigyventi ir įsikurti, o Rytų ir Centrinės Europos šalys dažniausiai yra migrantų tranzitinės šalys.
Todėl imigrantų bendruomenių dydis nulemia žymiai didesnį politinį jautrumą imigracijos
kontrolės klausimams Vakarų Europoje ir siekį juos spręsti efektyviais bei humaniškais būdais. Čia
būdinga naujovių paieška ir eksperimentinių projektų diegimas. Antra, Rytų ir Centrinės Europos
šalims labiau būdinga priverstinio išsiuntimo politika, kur daugiau akcentuojama autoritarinė
valstybės galia ir pranašumas migrantų atžvilgiu. Dažniau susiduriama su nuostata, kad neteisėtai
šalyje esantys imigrantai turėtų būti išsiųsti iš šalies ir negalima jiems palikti didesnės laisvės
spręsti. Taip pat daugelyje šalių sunkiai įsivaizduojama, kad neteisėtai esantiems migrantas gali būti
teikiama parama ar piniginės išmokos kelionei ar reintegracijos priemonėms. Trečia, ES senbuvėse
gana didelę įtaką migracijos politikai turi stiprios imigrantų ir pabėgėlių bendruomenės bei
organizacijos, ginančios pabėgėlių ir migrantų teises, reikalaujančios humaniškų sprendimo būdų,
mažinančių valstybės prievartą migrantų atžvilgiu. Tuo metu Rytų ir Centrinės Europos šalyse
migrantų bendruomenės nėra tokios stiprios. Mažas šiose šalyse gyvenančių imigrantų bei
pabėgėlių skaičius neleidžia jiems tapti ryškesne politine ar lobistine jėga ir įtakoti migracijos
politikos priemones. Todėl silpnas trečiasis sektorius negali formuoti ir siūlyti imigracijos kontrolės
ir valdymo alternatyvų. Ketvirta, ES senbuvėse vyriausybės aktyviai planuoja ir kuria savanoriško
sugrįžimo programas, aiškiai susiedamos jas su savo prioritetais. Tuo metu naujosiose ES šalyse
vyriausybės ilgą laiką užėmė daugiau pasyvaus stebėtojo, o ne aktyviai veikiančios institucijos
vaidmenį. Čia savanoriškas sugrįžimas ilgą laiką nebuvo reglamentuotas įstatymų, savanoriško
sugrįžimo sistema priklausė nuo donorų, o ne nuo valstybės prioritetų.
Lentelėje Nr. 2. pateikiamas 2010 metų pradžioje ES šalyse vykdomų savanoriško
sugrįžimo programų ir projektų apibendrinimas. Joje aiškiai matomi aukščiau aprašyti ES
senbuvių ir naujųjų narių-šalių skirtumai. Jei ES senbuvėms būdingos ilgalaikės savanoriško
sugrįžimo programos, tai šalys naujokės pirmiausiai išsiskiria trumpalaikiais projektais.
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Lentelė Nr. 2. 2010 m. pradžioje Europos Sąjungos šalyse vykdytos ilgalaikės valstybinės savanoriško sugrįžimo programos
ir trumpalaikiai projektai
ŠALIS

ILGALAIKĖS VALSTYBINĖS PROGRAMOS

TRUMPALAIKIAI PROJEKTAI IR PROGRAMOS
ES SENBUVĖS

AIRIJA

1. VARRP - Savanoriško sugrįžimo pagalbos ir reintegracijos
programa, vykdo TMO.
2. Administracinė pagalba gauti kelionės dokumentus - vykdo
Airijos natūralizacijos ir imigracijos tarnyba. Sugrįžtantys patys
padengia kelionės kaštus, bet gauna administracinę pagalbą gaunant
kelionės dokumentus
3. Savanoriško sugrįžimo pagalba ES12 – programa skirta
pažeidžiamiems atvejams

1. Informacija apie sugrįžimą ir reintegraciją kilmės šalyse, vykdomas kartu su
Belgijos projektu IRRiCO

AUSTRIJA

1. AVHR – Bendroji humanitarinė savanoriško sugrįžimo programa

1. Savanoriško sugrįžimo ir reintegracijos pagalbos programa Nigerijos piliečiams
2. Sugrįžimo ir reintegracijos pagalba sugrįžtantiems savo noru į Kosovą
3. Savanoriško sugrįžimo ir reintegracijos pagalbos programa sugrįžtantiems į
Moldovą

BELGIJA

1. REAB – valstybinė savanoriško sugrįžimo programa, už kurią
atsakinga Federalinė prieglobsčio prašymų priėmimo agentūra
FEDASIL , o įgyvendina TMO.

1. IRRiCO projektas, siekiantis sukurti informacinę bazę apie padėtį šalyse, į kurias
ketinama sugrįžti

DANIJA

1. Savanoriško sugrįžimo programa

1. Pažeidžiamų migrantų informavimas, savanoriškas sugrįžimas ir reintegracijos
parama, vykdoma TMO.
2. Nelydimų nepilnamečių šeimos narių paieška kilmės šalyse, vykdoma TMO.

GRAIKIJA

Ilgalaikės programos nevykdomos

1. Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų savanoriškas sugrįžimas
2. Afganistano piliečių savanoriško sugrįžimo programa

ISPANIJA

1. Savanoriškas sugrįžimas humanitariniais pagrindais
2. Bedarbių darbininkų savanoriško sugrįžimo planas, esant
dvišalėms sutartims su kilmės šalimis
3. Reintegracijos programa

1. APRE - TMO vykdoma programa, skirta bedarbiams užsienio darbininkams,
kuriems iš anksto išmokama jų bedarbio pašalpa

ITALIJA

1. SPRAR - Prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių apsaugos sistema,
numatanti pagalbą sugrįžtantiems. Ja negali pasinaudoti nelegalūs
migrantai

1. Savanoriško sugrįžimo pagalbos programa nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis
2. Savanoriško sugrįžimo pagalbos programa mažamečiams (teikiama pagalba ir ES
šalių piliečiams)
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JUNGTINĖ
KARALYSTĖ

1. VARRP – Savanoriško sugrįžimo pagalbos ir reintegracijos
programa, vykdoma TMO.
2. AVRIM – Savanoriško sugrįžimo pagalba nelegaliems migrantams,
vykdoma TMO

1. VRR-DM - savanoriško sugrįžimo pagalbos ir reintegracijos programa, skirta
sulaikytiems migrantams, vykdoma TMO
2. AVRFC - savanoriško sugrįžimo programa šeimoms su vaikais, vykdoma TMO

LIUKSEMBURGAS

Informacijos nėra

Informacijos nėra

NYDERLANDAI

1. REAN – Sugrįžimo ir užsieniečių emigracijos iš Nyderlandų
programa

1. HTR – sugrįžimo ir reintegracijos programa, nuo 2006 vykdoma Teisingumo
ministerijos
2. RIIM - Nelegalių migrantų sugrįžimo iniciatyva
3. Aukų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, sugrąžinimo programa
4. AVRD – savanoriško sugrįžimo programa įkalintiems

PORTUGALIJA

1. PVR - savanoriško sugrįžimo programa

1. SuRRIA projektas, decentralizuojantis sugrįžtančių migrantų konsultavimą
2. Savanoriško sugrįžimo ir reintegracijos paramos projektas

PRANCŪZIJA

1. AVR - Savanoriško sugrįžimo pagalbos programa
2. AHR - Savanoriškos humanitarinės pagalbos programa, daugiau
skirtams migrantams su socialinėmis ar medicininėmis problemomis
3. Persikraustymo paramos programa, kur skiriama parama
integracijai sugrįžus.

Įvairios tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos vykdo smuklesnius savanoriško
sugrįžimo pagalbos projektus.

SUOMIJA

1. Sugrįžimo pagalbos programa, vykdoma TMO

Didesnių projektų nevykdoma

ŠVEDIJA

1. Migrantų sugrąžinimo pagalbos programa, vykdo Švedijos
migracijos tarnyba

1. Informacijos bankas. Projektą vykdo Švedijos Raudonasis kryžius. Juo siekiama
surinkti ir skleisti informaciją apie situaciją Afganistane
2. Savanoriško sugrįžimo į Iraką migracijos biuras. Projektą vykdo Švedijos
Raudonasis kryžius.
3. Grįžtama migracija individualiame gyvenime. Projektą vykdo Stokholmo
grįžtamosios migracijos biuras. Projekto tikslas padėti parengti individualius sugrįžimo
planus į Bosniją.
4. Sugrįžimo ir reintegracijos parama Somalyje
5. Afganų sugrįžimo ir reintegracijos pagalbos projektas. Projektą vykdo Švedijos
migracijos valdyba ir TMO.

VOKIETIJA

1. REAG/GARP - Reintegracijos ir emigracijos programa prašantiems
prieglobsčio Vokietijoje/ Valstybinė repatriacijos pagalbos programa.

1. SMAP - speciali migrantų pagalbos programa, tiems migrantams, kurie negali gauti
pagalbos pagal REAG/GARP, vykdoma TMO
2. 10 Vokietijos žemių vykdo papildomas savanoriško sugrįžimo programas, kurios
papildo REAG/GARP teikiamų paslaugų spektrą
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NAUJOSIOS ES ŠALYS
ČEKIJA

1. Negavusių tarptautinės apsaugos statuso sugrįžimo programa
2. Sulaikytų nelegaliai šalyje esančių užsieniečių sugrąžinimas,
vykdomas kartu su TMO
3. Nelegaliai esančių užsienių sugrąžinimo programa, kartu su TMO

1. Paramos ir apsaugos programa nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis
2. Nelegaliai esančių užsieniečių savanoriško sugrįžimo projektai

ESTIJA

Ilgalaikės programos nevykdomos

1. AVRE – Savanoriško sugrįžimo iš Estijos pagalbos programa

KIPRAS

Informacijos nėra

Informacijos nėra

LATVIJA

Ilgalaikės programos nevykdomos

1. TMO tvarko pavienius savanoriško sugrįžimo atvejus
2. JAV pabėgėlių programa, leidžianti sugrąžinti anksčiau persekiotas religines grupes
į buvusios Sovietų Sąjungos teritorijas, vykdoma TMO

LENKIJA

1. Savanoriško sugrįžimo programa, vykdoma TMO, finansuojama
Užsieniečių tarnybos

Virš 10 smulkesnių savanoriško sugrįžimo ir reintegracijos paramos projektų buvo
vykdoma Lenkijoje 2005-2010 metais, kurie buvo finansuoti ES fondų.

LIETUVA

Ilgalaikės programos nevykdomos

1. Projektas „Grįžtu namo“ Pagalba teisėtai ir neteisėtai Lietuvoje esantiems trečiųjų
šalių piliečiams savanoriškai grįžti į kilmės šalis
2. Projektas „Reintegracija – nauja galimybė tėvynėje“ Reintegracijos pagalba skirta
padėti savanoriškai į kilmės šalis grįžtantiems asmenims
3. Projektas „Savanoriškas grįžimas pažeidžiamiems asmenims“ Pagalba savanoriškai
grįžti į kilmės šalis asmenims, kurie turi specialių poreikių ar yra pažeidžiami

MALTA

Ilgalaikės programos nevykdomos

1. DAR – kompleksiška sugrįžimo programa, numatanti reintegraciją
2. Enhancement – bendradarbiavimo su Afrikos šalimis stiprinimas
3. RESTART – savanoriškas sugrįžimas ir ilgalaikė reintegracija kilmės šalyje

SLOVAKIJA

1. VRBRA - Savanoriško sugrįžimo programa Ex-Bratislava

1. CBAVR II – pajėgumų stiprinimas diegiant savanoriško sugrįžimo pagalbos
programą Slovakijoje.
2. ICAVR – informavimo kampanija apie savanoriško sugrįžimo pagalbą

SLOVĖNIJA

Ilgalaikės programos nevykdomos

1. Slovėnijos sugrįžimo ir informavimo programa, vykdoma TMO

VENGRIJA

1. HARP - Vengrijos sugrįžimo pagalbos programa
2. HARRP - Vengrijos sugrįžimo pagalbos ir reintegracijos programa

1. Sugrįžimo pagalbos programa grįžtantiems iš Vengrijos į Kosovą
2. HARIP - Vengrijos sugrįžimo pagalbos ir informavimo programa

Šaltiniai: 1) informacija apie ilgalaikes programas ir projektus pateikta pagal 2009-2010 metų ES šalių nacionalinius pranešimus Europos migracijos tinklui apie vykdomas
savanoriško sugrįžimo programas; 2) informacija apie kai kuriuos projektus pateikta pagal TMO nacionalinių biurų internetiniuose tinklalapiuose teikiamus duomenis.
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Žemiau pristatoma kiek detalesnė kelių ES valstybių – senbuvių (Nyderlandų, Austrijos,
Ispanijos ir Švedijos) ir naujokių (Čekijos ir Vengrijos) - savanoriško sugrįžimo sistemų apžvalga,
kuri parodo nacionalinių pagalbos modelių įvairovę. Vėliau, šių šalių savanoriško sugrįžimo
sistemos bus palygintos tarpusavyje.

V.1. NYDERLANDAI
Nyderlandai tikriausiai buvo pirmoji Europos valstybė, kuri 1974 m. pasiryžo paremti
migrantus, nutarusius sugrįžti į savo kilmės šalį. (Daugiau apie pirmuosius bandymus ir REMPLOD
projektą buvo aprašyta skyrelyje II.2.1). Ilgalaikė savanoriško sugrįžimo programa REAN (angl. Return and Emigration of Aliens from the Netherlands), finansuojama Teisingumo ministerijos,
pradėta vykdyti 1992 m. Už programos praktišką įgyvendinimą ilgą laiką buvo atsakingą TMO ir
Centrinė prieglobsčio prašymų priėmimo agentūra COA (angl. - The Central Agency for the
Reception of Asylum Seekers). Pastaroji organizacija rūpinosi prieglobsčio prašytojų apgyvendinimu
ir priežiūra centruose, kol vyko prieglobsčio prašymo svarstymo procedūra.
Savanoriško sugrįžimo klausimas Olandijoje naujai tapo aktualiu 2007 metais. Pasikeitus
politinei valdžiai, Nyderlandų vyriausybė suteikė 27,5 tūkst. imigrantų leidimą pastoviai
apsigyventi Olandijoje bei pabandė sustabdyti savanoriško sugrįžimo finansavimą. Tačiau susidūrus
su pabėgėlių ir migrantų teises ginančių organizacijų spaudimu, vyriausybė paprašė visų
suinteresuotų šalių aktyviau dalyvauti įgyvendinant sugrąžinimo politiką.

V.1.1. VYKDANČIOS INSTITUCIJOS
2007 metais Nyderlanduose pradėjo veikti naujos organizacijos: atsirado Repatriacijos ir
išvykimo tarnyba (oland. - Dienst Terugkeer& Vertrek), devynios valstybinės ir nevyriausybinės
organizacijos, kaip TMO, COA, Cordaid, Nidos, Samah, Pharos, Healthnet, stichting Hersteld
vertrouwen In de Toekomst (HIT), stichting Mondiale Samenleving ir Olandijos pabėgėlių taryba
(VWN), susivienijo į bendrą Tvaraus sugrįžimo platformą (angl. – Platform for Sustainable
Return). Jei už repatriaciją anksčiau buvo atsakinga Imigracijos ir natūralizacijos tarnyba prie
Teisingumo ministerijos, Užsieniečių policija ir Karališka policija, nuo 2007 m. visos organizacijos
turi derinti savo veiksmus. Nors savanoriško sugrįžimo programos ir projektai tampa mažiau
centralizuoti ir vis daugiau NVO įsitraukia į jų įgyvendinimą, už svarbiausių programų praktišką
vykdymą ir migrantų sugrąžinimą pagrinde lieka atsakinga TMO.

V.1.2. ĮSTATYMINĖ BAZĖ
Savanoriško sugrįžimo apibrėžimas teisiniuose aktuose yra labai abstraktus. Nuo 1992
metų savanoriško sugrįžimo pagalba buvo apibrėžta tik REAN programos reglamente. Pirmą kartą
įstatyminėje bazėje apie savanorišką sugrįžimą užsimenama 2001 metų Užsieniečių įstatyme. Jis
ilgą laiką buvo svarbiausias teisinis dokumentas, kurio pagrindu organizuojama pagalba
sugrįžtantiems migrantams. 2008 metų Užsieniečių įstatymo redakcija ir Repatriacijos įstatymas
apibrėžia migrantų grupes, kurioms gali būti suteikta parama.
Tai, kad nelegaliai esantis užsienietis iš Olandijos išvyktų savo noru ir kad šis išvykimo
būdas yra labiau pageidautinas nei priverstinis išsiuntimas, yra užfiksuota ir Sugrąžinimo
memorandume (2003), Nelegaliai esančių šalyje užsieniečių memorandume (2004) ir naujos
vyriausybės politinėse nuostatose. Nors Olandijos vyriausybė bando skatinti savanorišką sugrįžimą,
migrantams atsisakius išvykti savo noru, jie iš šalies išsiunčiami priverstinai.
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V.1.3. VYKDOMOS ILGALAIKĖS PROGRAMOS
Nyderlandų vykdomos savanoriško sugrįžimo programos orientuotos į dvi tikslines grupes
– negavusius prieglobsčio ir nelegaliai šalyje esančius migrantus.
1. Užsienių sugrįžimo ir emigracijos iš Nyderlandų programa REAN.
Reikalavimai užsieniečiui, norinčiam dalyvauti:
- per paskutinius 5 metus nebuvo išvykęs pagal REAN programą bei nebuvo
deportuotas iš Olandijos už valstybės pinigus;
- yra ne ES ir kai kurių Vakarų šalių pilietis (gali kreiptis ir šių šalių piliečiai, jei jie
yra nukentėję nuo prekybos žmonėmis);
- atvyko į Olandiją ketindamas čia apsistoti ilgam laikui;
- sutinka, kad bus nutrauktos visos prieglobsčio suteikimo bei svarstymo procedūros
bei bus atimtas leidimas laikinai gyventi Olandijoje;
- pats negali apsimokėti kelionės namo;
- ketina išvykti ilgam laikui;
- turi galiojančius kelionės dokumentus;
- TMO kreipsis į Olandijos imigracijos ir natūralizacijos tarnybą nustatyti, ar nėra
jokių kliūčių suteikti jam paramą sugrįžimui ar reintegracijai.
Parama, kurią teikia TMO
- informacija sugrįžimo klausimais;
- pagalba išvykstant iš Schiphol oro uosto ir esant būtinybei tranzitui bei atvykimui;
- skrydžio bilietas į arčiausiai kelionės tikslo esančio oro uosto;
- kelionės dokumentų parengimo kaštų padengimas;
- finansinė parama naujo gyvenimo pradžiai, kuri skirstoma į dvi grupes:
a) Standartinė parama suaugusiam 500 eurų ir 100 eurų mažamečiams šeimos nariams.
Ji taikoma tiems, kurie atitinka šiuos du kriterijus:
- jų prašymo dėl prieglobsčio suteikimo procedūros dar vyksta ir kurie Olandijoje
išgyveno daugiau kaip tris mėnesius;
- kurie turi nuolatinį leidimą gyventi.
b) Sumažinta 200 eurų išmoka suaugusiam ir 40 eurų šeimos nariams. Ji taikoma tiems,
kurie atitinka šiuos du kriterijus:
- jų prašymo dėl prieglobsčio suteikimo procedūros dar vyksta ir kurie Olandijoje
išgyveno trumpiau kaip trys mėnesiai;
- kurie neturi leidimo likti Olandijoje.
Pagal REAN programą išvykusių migrantų skaičius:
Metai
Asmenų
skaičius

1997
826

1998
889

1999
4136

2000
3220

2001
1775

2002
2194

2003
3022

2004
***

2005
3463

2006
2849

2007
1559

2008
1767

2009
2581

2. Sugrįžimo ir reintegracijos schema HRT, (oland. - Herintegratie Regeling Terugkeer)
HRT programą finansuoja Užsienio reikalų ministerija. Į jos paramą gali pretenduoti šios migrantų
grupės:
- prieglobsčio prašytojai, kurie turi laikiną leidimą gyventi, tačiau ketina jo atsisakyti;
- prieglobsčio prašytojai, kurie Olandijoje yra teisėta ir nėra pasibaigęs leidimas būti
šalyje;
- buvę prieglobsčio prašytojai, kurie padavė prieglobsčio prašymą iki 2001 m.
balandžio 1 d.;
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buvę prieglobsčio prašytojai, kurie dar gyvena COA užsieniečių apgyvendinimo
centruose.
HRT numato visas REAN programos pagalbos formas ir finansinę paramą. Išskirtinis jos
bruožas, kad pagal Sugrįžimo ir reintegracijos schemą suaugęs gauna papildomą 1750 eurų išmoką,
o jį lydintis vaikai – po 875 eurus.
-

V.1. 4. KITI SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS PROJEKTAI
Be REAN ir HRT programų, TMO teikia papildomą finansinę paramą ir pagalbą ir kitoms
tikslinėms grupėms. Šios pagalbos teikimas vykdomas trumpalaikių projektų dėka. Žemiau
išvardinti pagrindiniai pastarųjų metų vykdomi projektai:
- RIIM projektas - Nelegalių migrantų sugrįžimo iniciatyva;
- RMH III projektas - Pagalba sergantiems ar negaluojantiems migrantams (turintiems
ŽIV, psichikos sutrikimus ir pan.);
- Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis;
- Papildoma pagalba nelydimiems mažamečiams;
- AVRD – savanoriško sugrįžimo pagalba migrantams sulaikymo centruose;
- Reintegracija Afganistane;
- Reintegracija Irake;
- Reintegracija Siera Leone.

V.2. ISPANIJA
Nors Ispanijos įstatymai įpareigoja neteisėtai šalyje esančius užsieniečius palikti šalį per
labai trumpą laiką, šioje šalyje nuo seno dominuoja gana tolerantiškas požiūris į nelegaliai šalyje
gyvenančius migrantus. Dėl šios kultūrinės nuostatos savanoriško sugrįžimo programos Ispanijoje
atsirado pakankamai neseniai. 2000 metais priimtas Užsieniečių teisių ir laisvių įstatymas pirmą
kartą užsimina apie savanoriško sugrįžimo pagalbą, kurią turėtų finansuoti valstybė.
Pirmoji savanoriško sugrįžimo pagalbos programa Ispanijoje pradėta 2001 metais. Ją
finansavo Darbo ir socialinių reikalų ministerija. Išskirtinis Ispanijos bruožas yra tai, kad konkretus
programos priemonių įgyvendinimas pavedamas įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms,
kurios varžosi dėl valstybės skiriamo finansavimo ir pasirašo šių programų vykdymo sutartis.
Savanoriškas sugrįžimas Ispanijoje nevykdomas centralizuotai, todėl aktyviai įsijungia
savivaldybės, regioninė valdžia, nevyriausybinės ir tarptautinės organizacijos.

V.2.1. VYKDANČIOS INSTITUCIJOS
Visos programos yra finansuojamos Imigrantų integracijos direktorato, kuris priklauso
Valstybiniam imigracijos ir emigracijos sekretoriatui prie Darbo ir imigracijos ministerijos. Už
vykdymą atsakingos šios nevyriausybinės organizacijos: CRE - Ispanijos Raudonasis kryžius;
ACCEM – Ispanijos katalikų misija migracijos klausimams; ACOBE – Bolivijos ir Ispanijos
bendradarbiavimo asociacija; CEAR – Ispanijos pabėgėlių pagalbos komisija; CEDROM –
Ispanijos rumunų asociacijų federacija; MPLD – Judėjimas už taiką, nusiginklavimą ir laisvę;
Rescate – Tarptautinis pagalbos komitetas ir Caritas Espanola. Šalia šių nevyriausybinių
organizacijų savanoriško sugrįžimo programas vykdo ir TMO, kuri kiekvienais metais su Darbo ir
imigracijos ministerija pasirašo institucinio bendradarbiavimo sutartį.
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V.2.2. TIKSLINĖS MIGRANTŲ KATEGORIJOS
Ispanijoje pagalbą pagal savanoriško sugrįžimo skatinimo programas gali gauti trys
migrantų kategorijos:
- pagalbos suteikimas humaniškais pagrindais, į kurią gali pretenduoti ne ES pilietis,
pareiškęs norą sugrįžti į kilmės šalį. Pagalba suteikiama nepaisant migranto statuso ir
apsisprendimo išvykti priežasčių. Į šią grupę patenka: pabėgėliai; nelegalūs migrantai;
prieglobsčio prašytojai; turintys laikinos apsaugos statusą; imigrantai, turintys leidimą
gyventi ar dirbti. Visi šie asmenys turi atitikti du kriterijus – jie yra socialiai pažeidžiamoje
padėtyje ir jie Ispanijoje yra išbuvę daugiau nei 6 mėnesius.
- reintegracijos parama kilmės šalyje teikiama tiems asmenims, kurie apsisprendė sugrįžti į
savo kilmės šalį ir imtis pastovios ekonominės veiklos. Kadangi programa numato verslo
plano ir galimybių studijos parengimą, dažniausiai tai būna tie migrantai, kurie pasižymi
verslumu ir išmano ekonominę situaciją savo šalyje;
- pagalba užsieniečiams bedarbiams ir darbininkams, kurie apsisprendė sugrįžti į savo kilmės
šalį. Ši programa apsiriboja tik tam tikrų šalių sąrašu, su kuriomis Ispanija yra sudariusi
dvišales socialinės apsaugos sutartis.

V.2.3. SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PROGRAMOS
Savanoriško sugrįžimo pagalba teikiama trijų valstybinių programų dėka:
1. Savanoriško sugrįžimo programa socialiai pažeidžiamos grupėms. Programos teikiama
parama ir pagalba:
- kelionės bilietas į kilmės šalį;
- medicininių ir kitų būtinų išlaidų kelionės metu padengimas;
- 50 eurų finansinė parama kelionei kiekvienam šeimos nariui;
- finansinė parama reintegracijai – 400 eurų asmeniui (neviršijant 1600 eurų sumos vienai
šeimai).
2. Savanoriško sugrįžimo pagalbos ir reintegracijos programa:
- kelionės bilietas į kilmės šalį;
- medicininių ir kitų būtinų išlaidų kelionės metu padengimas;
- 50 eurų finansinė parama kelionei kiekvienam šeimos nariui;
- finansinė parama verslo pradžiai – 1500 eurų asmeniui (neviršijant 5000 eurų sumos vienai
šeimai).
3. Ispanijos vyriausybės savanoriško trečiųjų valstybių darbininkų sugrįžimo planas,
numatantis išankstinės bedarbio išmokos sumokėjimą ir kelionės į kilmės šalį išlaidų
padengimą:
- išankstinis bedarbio pašalpos sumokėjimas – 40 % Ispanijoje, kai sugrįžtantis migrantas
pripažįstamas tinkamu dalyvauti programoje, ir 60% kilmės šalyje, per 30-90 kalendorinių
dienų, kai buvo išmokėta pirmoji pašalpos dalis;
- gavus teisę į bedarbio pašalpą, sugrįžtantis migrantas gali prašyti pagalbos padengti kelionės
bilietą, kelionės Ispanijos viduje bilietą, 50 eurų finansinės paramos kelionei bei kitoms
nenumatytoms išlaidoms.
2003-2009 metais pagal savanoriško sugrįžimo programas į kilmės šalis sugrįžo 10220
migrantų.
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V.3. AUSTRIJA
Pagalbą migrantams, apsisprendusiems išvykti iš Austrijos savo noru, reglamentuoja 1991
m. priimtas Federalinis socialinės apsaugos įstatymas. Įstatymas apibrėžia bendras valstybinės
pagalbos programos gaires, kuri gali būti suteikta prieglobsčio prašytojams. Jame numatyta, kad
Vidaus reikalų ministerija gali teikti finansinę pagalbą tiems, kurių prieglobsčio prašymai buvo
atmesti, arba pabėgėliams, kurie savo noru apsisprendė sugrįžti į kilmės šalį. Kadangi tuo metu
biudžetas buvo labai minimalus, buvo galima padengti tik sugrįžtančio imigranto kelionės išlaidas į
kilmės šalį.
Austrijoje savanoriško sugrįžimo programas vykdo tarptautinės ir nevyriausybinės
organizacijos. Siekiant paskatinti savanorišką sugrįžimą Austrijoje, gana aktyviai veikia Caritas,
kurio programas finansuoja Europos pabėgėlių fondas ir Vidaus reikalų ministerija.
TMO biuras Vienoje taip pat vykdo savanoriško sugrįžimo pagalbos programą nuo 1996
metų, bet tik 2000 metais ši organizacija sudarė bendradarbiavimo sutartį su Vidaus reikalų
ministerija dėl Humaniško savanoriško sugrįžimo programos vykdymo. Programa siekta paskatinti
sugrįžti ir teikti pagalbą reintegracijai tiems, kurių prašymai buvo atmesti, kurie atsiėmė savo
prašymus ir tiems migrantams, kurių atžvilgiu gali būti ar jau yra priimtas sprendimas dėl
išsiuntimo. Nuo 2003 m. TMO Vienos biurui buvo pavesta įgyvendinti projektą „Savanoriško
sugrįžimo į Afganistaną pagalbos koordinavimas”, kurį finansavo VRM ir Europos pabėgėlių
fondas. Projektu siekta plėtoti konsultavimą bei sukurti logistinę išvykimo ir atvykimo į kilmės šalį
schemą.
2002 metais VRM pasamdė privačią vokiečių kompaniją European Homecare, kuriai
pavesta konsultuoti imigrantus apie sugrįžimo galimybes pabėgėlių centre Traiskirchen.

V.3.1. ĮSTATYMINĖ BAZĖ
Savanorišką sugrįžimą ir migrantų konsultavimą Austrijoje reglamentuoja 2004 metais
įsigaliojęs naujasis Įstatymas dėl prieglobsčio suteikimo (vok. - Asylezets) ir 2005 metais priimtas
naujasis Užsieniečių įstatymas.

V.3.2. VYKDANČIOS INSTITUCIJOS
Už savanoriško sugrįžimo politikos įgyvendinimą Austrijoje atsakinga Vidaus reikalų
ministerija. Ji teikia finansavimą programoms. Praktiškas programų įgyvendinimas, migrantų
konsultavimas ir sugrąžinimas į kilmės šalis pavestas įvairioms organizacijoms – TMO, Caritas
Austria, Raudonajam kryžiui, Verein Menschenrechte Österreich, European Homecare, Volkshilfe,
Diakonie. Pagrinde visos organizacijos užsiima migrantų konsultavimu ir informacijos sklaida, o
sugrįžtančių keliones organizuoja TMO. Konsultacijos migrantams teikiamos ir 9 pabėgėlių
centruose: Verein Menschenrechte Österreich dirba Vienoje, oro uoste Wien-Schwechat,
aukštutinėje Austrijoje; Diakonijos pabėgėlių tarnyba - Salzburge; Caritas - Graze, Eisenstadte,
Vorarlberge.
Šalia šių organizacijų, atsakingų už savanoriško sugrįžimo pagalbos suteikimą, galima
paminėti ir dar kelias institucijas, kurių vaidmuo yra kiek mažesnis. JTVPK biuras dalyvavo
Sugrįžimo į Afganistaną programoje ir teikė informaciją apie šalį, saugumo padėtį ir praktinę
informaciją dėl sugrįžimo galimybių.
TMO bendradarbiauja ir su Prekybos žmonėmis aukų pagalbos centru (LEFO-IBF) bei
padeda sugrįžti į kilmės šalį nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.
Reintegracijos pagalbą Austrijoje siūlo tik TMO ir Caritas. Caritas siūlo pagalbą kilmės
šalyse susisiekiant su šeimos nariais, su pagalbą siūlančiomis tarnybomis, finansinę paramą (iki 370
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eurų) ir kitą organizacinę pagalbą. Reintegracijos priemonės vykdomos per tarptautinį Caritas
tinklą.

V.3.3. SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS PROGRAMOS
AVHR – Bendroji humanitarinė savanoriško sugrįžimo programa. TMO šios programos
dėka organizuoja migrantų sugrąžinimą į kilmės šalis. Dažniausiai norinčius sugrįžti migrantus į
TMO nukreipia kitos NVO, kurios konsultuoja migrantus pabėgėlių centruose. Programa numato
migrantų konsultavimą, kelionės organizavimą ir piniginę išmoką reintegracijai. Konkretų išmokos
dydį kiekvienam migrantui nustato konsultavimo centruose dirbantis darbuotojas, kuris vadovaujasi
Vidaus reikalų ministerijos metodinėmis rekomendacijomis. 2006 metais ši suma negalėjo viršyti
360 eurų sumos.
Programos parama gali pasinaudoti tiek prieglobsčio prašytojai, tiek turintys pabėgėlio
statusą, tiek nelegaliai šalyje esantys migrantai.
AVHR pagalba pasinaudojusių asmenų skaičius:
Metai
Asmenų
skaičius

2000
1541

2001
3411

2002
2791

2003
1063

2004
1158

2005
1406

2006
2122

2007
****

2008
2725

2003 m. buvo pabandyta įvertinti savanoriško sugrįžimo programos efektyvumą. Kaštų
atžvilgiu programa buvo labai efektyvi – vidutiniškai vieno migranto sugrąžinimui reikėjo 415 eurų.
Mažiausi kaštai susiję su sugrąžinimu į Turkiją – 207 eurai, didžiausi - į Ganą, 678 eurai.

V.3.4. VYKDOMI SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS PROJEKTAI
1. Savanoriško sugrįžimo ir reintegracijos pagalbos programa Nigerijos piliečiams.
2009-2010 m. TMO Vienos biurui pavesta vykdyti savanoriško sugrįžimo į Nigeriją projektą.
Tikslinė grupė yra Nigerijos piliečiai, kurie:
- prašo prieglobsčio;
- turi pabėgėlio statusą;
- turi teisę į laikiną apsaugą;
- kurie daugiau nebeturi teisės arba nebenori pasilikti Austrijoje.
Projekto metu teikiama ši pagalba: migrantų informavimas ir konsultavimas; palydėjimas į
oro uostą; kelionės į kilmės šalį suorganizavimas; pasitikimas Nigerijoje (iš TMO atstovybės
Nigerijoje); formalumų tvarkymas kertant sieną ir tvarkant muitinės procedūras; transporto kilmės
šalyje organizavimas; reintegracijos priemonių diegimas.
Sugrįžusių migrantų reintegracijos priemonės gali būti susijusios su profesiniu mokymu;
įrangos įgijimu; parama smulkaus verslo pradžiai (iki 3500 eurų); įdarbinimu Austrijos
kompanijose, kurios veikia Nigerijoje; parama tiems, kurie turi specialių poreikių; reintegracijos
proceso stebėsena.
2. Sugrįžimo ir reintegracijos pagalba sugrįžtantiems savo noru į Kosovą. 2008-2010
vykdomas projektas, kurį finansuoja Europos grąžinimo fondas, Austrijos Vidaus reikalų
ministerija, Žemutinės Austrijos, Tirolio ir Karintijos federalinė vyriausybė.
Tikslinė projekto grupė turi atitikti šiuos kriterijus:
- migrantai, kurie prašė prieglobsčio, bet jo negavo;
- turi teisę į laikiną apsaugą;
- kurie daugiau nebeturi teisės arba nebenori pasilikti Austrijoje.
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Projekto metu teikiama ši pagalba: migrantų informavimas ir konsultavimas; palydėjimas į
oro uostą; kelionės į kilmės šalį suorganizavimas; pasitikimas Pristinoje (iš TMO biuro Kosove);
formalumų tvarkymas kertant sieną ir muitinės procedūros; transporto ir nakvynės organizavimas
sugrįžus (jei reikia); reintegracijos priemonių diegimas.
Reintegracijos priemonės – profesinis mokymas; įrangos nupirkimas; parama pradedant
smulkų verslą (iki 3000 eurų); laikinos darbo užmokesčio subsidijos iki 1000 eurų; parama tiems,
kurie turi specialių poreikių; reintegracijos proceso stebėsena.
3. Anksčiau vykdyti projektai.
a) Speciali reintegracijos programa sugrįžtantiems į Albaniją, Kosovą ir Makedoniją.
Projekto tikslas – sustiprinti vietinių nevyriausybinių organizacijų pajėgumus Albanijoje, Kosove ir
Makedonijoje, kurios teikia ilgalaikės reintegracijos pagalbą sugrįžtantiems pagal bendras
savanoriško sugrįžimo programas iš ES šalių.
b) Savanoriško sugrįžimo ir reintegracijos pagalbos programa sugrįžtantiems į
Moldovą. Projektas vykdomas 2005- 2010. Jo tikslas – padėti namo sugrįžti Moldovos piliečiams
ir paskatinti jų ilgalaikę reintegraciją.
c) Nelegalių migrantų iš Kosovo sugrąžinimo iniciatyva. ES projektas, kurio metu
nelegaliems migrantams teikiama neįpareigojanti konsultacija apie paramos ir dalyvavimo
savanoriško sugrįžimo programose galimybes.

V.4. ŠVEDIJA
Švedų politika savanoriško sugrįžimo atžvilgiu pradėta formuoti aštuntojo dešimtmečio
pabaigoje, kada į Švediją pradėjo plūsti gausūs imigrantų srautai iš konfliktinių regionų.
Grįžtamosios migracijos politikos gaires apibrėžė 1988/89:100 vyriausybės potvarkis, o
savanoriško sugrįžimo pagalba pilnai inkorporuota į migracijos politiką 1996/97:25 potvarkyje
Švedijos migracijos politika globalioje perspektyvoje. Šiame dokumente pabrėžiamas
nevyriausybinių organizacijų vaidmuo įgyvendinant savanoriško sugrįžimo pagalbos programas.
1997 metais Švedijos migracijos valdyba prie Užsienio reikalų ministerijos kartu su
JTVPK, Švedijos tarptautinio vystymo asociacija SIDA, TMO ir Švedijos savivaldybių asociacija
bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis parengė pirmą programą, skatinančią pabėgėlius iš
Bosnijos sugrįžti namo.
1999 metais Švedijoje įvyksta gana radikalūs struktūriniai pokyčiai, kurie suteikė
vykdomai grąžinimo migracijos politikai dabartinę struktūrą. Švedijos migracijos valdyba, bandanti
bet kokį sugrąžinimą grįsti savanoriško sugrįžimo principu, užėmė poziciją, kad išsiunčiant
migrantus iš šalies negalima naudoti prievartos ir būtina sumažinti priverstinio išsiuntimo iš šalies
atvejų skaičių. Todėl pagrindinis Švedijos migracijos valdybos uždavinys – skatinti savanorišką
sugrįžimą. Užsibrėžto tikslo siekiama motyvuojant migrantus, kurie gali gauti valstybės paramą
sugrįžimui, sutvarkant kelionės dokumentus ir apmokant kelionę. Jei migrantas atsisako
bendradarbiauti ir būtina imtis priverstinio išsiuntimo iš šalies priemonių, Migracijos valdyba šiuos
migrantus perduoda policijai. Tai reiškia, kad visi Švedijos migracijos valdybos sugrąžinami
migrantai priskiriami savanoriško sugrįžimo kategorijai. 2008 m. Švedijoje labai išaugo
savanoriškai sugrįžtančių migrantų skaičius, todėl Migracijos valdyba nutarė dalį funkcijų, susijusių
su praktiniu programos įgyvendinimu, perleisti trečiajam sektoriui ir kitoms institucijoms.
TMO vykdomos savanoriško sugrįžimo programos Švedijoje yra labai ribotos. Šiai
organizacijai dažniausiai tenka pasirūpinti specifiniais ir sunkiais atvejais – pagyvenusių ir ligotų
migrantų sugrįžimu. Taip pat TMO vykdė kelis projektus labiau orientuotus į tikslines šalis kaip
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Bosniją, Somalį ir Iraką. Nuo 2009 metų TMO pavesta rūpintis sugrįžtančiais į Afganistaną ir jų
integracija. Kadangi Švedijoje nėra savarankiško TMO biuro, visą savanoriško sugrįžimo pagalbos
programos įgyvendinimą organizuoja regioninis TMO biuras Helsinkyje.
2007 metais Švedijos vyriausybė nutarė išbandyti reintegracijos paramos modelį, kuris
leistų sugrįžusiems migrantams greičiau prisitaikyti savo visuomenėje. Ši parama 2008-2010 metais
buvo numatyta tik grįžtantiems į Iraką, Somalį, Afganistaną ir Gazos ruožą. Ją sudarė 30000
Švedijos kronų išmoka (apie 3150 eurų) suaugusiam, vaikui – 15000 SEK (apie 1570 eurų), šeimai
- 75 000 SEK (apie 7580 eurų).

V.4.1. ĮSTATYMINĖ BAZĖ
Savanoriškas sugrįžimas yra apibrėžtas Užsieniečių įstatyme ir Vyriausybės potvarkyje
1997/98:173. Užsieniečių įstatymas numato, kad Migracijos valdyba turi užtikrinti humanišką ir orų
migrantų sugrąžinimo proceso organizavimą. Savanoriško sugrįžimo pagalba turi būti teikiama
atsižvelgiant į individualius poreikius. Prieglobsčio prašytojai, kurių prašymas buvo atmestas, gali
gauti pagalbą, kad būtų tinkamai organizuotas jų sugrįžimas į kilmės šalį. Jie turi būti
konsultuojami apie išvykimą, būtinus dokumentus, padėtį kilmės šalyje ir pan.

V.4.2. MIGRANTŲ KATEGORIJOS
Švedijoje išskiriamos dvi sugrįžimo pagalbos kategorijos:
pagalba tiems, kurie ilgą laiką Švedijoje gyvena legaliai ir turi jos pilietybę, bet nutarė
sugrįžti į kilmės šalį. Šios kategorijos imigrantai – pabėgėliai ir gavę leidimą apsigyventi
Švedijoje – yra motyvuojami ir informuojami apie galimybes sugrįžti į kilmės šalį.
Sugrįžtantys gali kreiptis pagalbos dėl kelionės apmokėjimo ir piniginės išmokos
gyvenimo pradžiai kilmės šalyje. Tačiau ši piniginė išmoka teikiama labai retai.
Pavyzdžiui, 2008 metais finansinė parama buvo suteikta tik 51 migrantui, kas sudarė
apie 1% visų tais metais sugrįžusių migrantų.
- pagalba tiems, kurie prašėsi prieglobsčio, bet vėliau patys atsiėmė prašymą arba jų
prašymas buvo atmestas, ir jie privalo sugrįžti į savo kilmės šalį pagal galiojančius
nacionalinius įstatymus. Pagalba šiai migrantų kategorijai pagrinde susijusi su
konsultavimu ir kelionės organizavimu.
Nelegaliai Švedijoje gyvenantiems migrantams pagalba neteikiama.
-

V.4.3. VYKDANČIOS INSTITUCIJOS
Švedijos migracijos valdyba yra atsakinga už sugrąžinimo pagalbos teikimą visoje
Švedijoje. Ji konsultuoja, informuoja migrantus, organizuoja keliones ir skiria finansavimą
migrantų reintegracijai.
Švedijos Raudonasis kryžius atlieka migrantų informavimo ir konsultavimo darbus,
ypatingai su išeiviais iš Serbijos, Kosovo ir šiaurės Afganistano. Ši veikla finansuojama Švedijos
vyriausybės.
2009-2010 m. TMO vykdo afganų sugrąžinimo ir reintegracijos programą, kurią
finansuoja Švedijos migracijos valdyba. Taip pat TMO biuras Helsinkyje, Suomijoje, yra atsakingas
už telefoninės pagalbos linijos, kuria konsultuojami afganų kilmės migrantai, funkcionavimą. Šiam
biurui pavesta valdyti reintegracijos išmokas, kurios administruojamos kartu su kilmės šalyse
esančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
2008-2009 m. Švedijos migracijos valdyba sudarė sutartį su viena Serbijos nevyriausybine
organizacija Praksis, teikiančia konsultavimo paslaugas.
JTVPK teikia informaciją ir konsultuoja apie saugumo padėtį Afganistane.
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V.4.4. VYKDOMOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI
1. Bendroji sugrąžinimo programa. Švedijos migracijos valdyba atsakinga už savanoriško
sugrįžimo pagalbą vykdant bendrąją migrantų sugrąžinimo politiką, todėl ji pagrinde ir užsiima
migrantų sugrąžinimu. Nevyriausybinės organizacijos atlieka tik informavimo ir konsultavimo
funkcijas.
Migrantų, kuriems Švedijos migracijos valdyba suteikė pagalbą 2004-2008 metais,
skaičius:
Metai
Asmenų skaičius

2004
8287

2005
5775

2006
3271

2007
2827

2008
4896

2. Projektai:
a) Informacijos bankas. Projektą vykdo Švedijos Raudonasis kryžius. Juo siekiama
surinkti ir skleisti informaciją apie situaciją Afganistane
b) Savanoriško sugrįžimo į Iraką migracijos biuras. Projektą vykdo Švedijos
Raudonasis kryžius. Tikslinė grupė yra irakiečiai, kurie yra kilę iš kurdų regionų ir turi pastovų
leidimą gyventi Švedijoje. Projektu siekiama teikti kvalifikuotas konsultavimo paslaugas, praktinę
paramą ir psichologinę pagalbą tiems, kas nori sugrįžti į Iraką.
c) Grįžtama migracija: asmeninio gyvenimo planai ir perspektyvos. Projektą vykdo
Stokholmo grįžtamosios migracijos biuras. Projekto tikslas – padėti parengti individualius
sugrįžimo planus į Bosniją bei diegti reintegracijos priemones, kad sugrįžę migrantai pasiliktų savo
šalyje.
d) Sugrįžimo ir reintegracijos parama Somalyje. Projekto tikslas – sugrįžtančių
somaliečių konsultavimas ir reintegracijos priemonių diegimas. Reintegracijos priemonės apima
mokymąsi, profesinio išsilavinimo kursus, gamybines praktikas ir įdarbinimą 17 vietovių
Somaliland regione. Projektą vykdo Švedijos migracijos valdyba.
e) Afganų sugrįžimo ir reintegracijos pagalbos projektas. Projektą vykdo Švedijos
migracijos valdyba ir TMO. Projekto tikslas – teikti reintegracijos paramą į Afganistaną
grįžtantiems asmenims. Numatyta, kad parama turėtų pasinaudoti 100 sugrįžtančių afganų.

V.5. ČEKIJA
Čekijoje savanoriško sugrįžimo pagalba teikiama nuo 1990-ųjų vidurio. Dabar šalyje yra
trys veikiančios ilgalaikės savanoriško sugrįžimo pagalbos programos.
1. Negavusių tarptautinės apsaugos statuso sugrįžimo programa, veikianti nuo 1990-ųjų
vidurio.
2. Sulaikytų nelegaliai šalyje esančių užsieniečių sugrįžimo programa, vykdoma nuo
2007 metų. Šios programos tikslinės grupės yra arba sulaikyti užsieniečiai sulaikymo
centruose, arba neturintys kelionės dokumentų.
3. Apsaugos ir pagalbos programa nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.
Savanoriško sugrįžimo pagalbos programas įgyvendina Vidaus reikalų ministerijos
institucijos ir TMO. Visos sugrįžimo išlaidos dengiamos Čekijos vyriausybės.
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2009 metais, reaguojant į pasaulinę ekonominę recesiją, Čekijoje buvo inicijuoti du nauji
savanoriško sugrįžimo projektai. Kadangi Čekijoje tuo metu išaugo ekonominės imigracijos srautai,
didelė dalis imigrantų dėl pigesnės darbo jėgos užėmė nemažai darbo vietų. Vyriausybė nusprendė
paskatinti šiuos migrantus sugrįžti į kilmės šalį ir tokiu būdu užleisti darbo vietas vietiniams
bedarbiams. Projektais siekta sugrąžinti ir legaliai, ir nelegaliai šalyje dirbančius migrantus.

V.5.1. TEISINĖ BAZĖ
Savanoriško sugrįžimo pagalba reglamentuoja du įstatymai. Užsienio piliečių gyvenimo
šalyje įstatymas (1999 m.) numato, kad valstybės parama gali pasinaudoti tik dvi migrantų
kategorijos – tie, kurių prieglobsčio prašymas buvo atmestas, ir tie, kurie šalyje yra neteisėtai ir
neturi kelionių dokumentų. Tai yra labai siaurai apibrėžtos migrantų grupės, todėl Čekijoje
planuojama įvesti kai kurias įstatymo pataisas, kurios leistų pasinaudoti parama daugiau asmenų.
Prieglobsčio suteikimo įstatymas (1999 m.) numato, kokią paramą valstybė gali teikti
prieglobsčio negavusiems migrantams.

V.5.2. VYKDANČIOS INSTITUCIJOS
Svarbiausias vaidmuo tenka Vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio ir migracijos
politikos departamentui. Šis departamentas atsakingas už migracijos politikos ir teisinių aktų
įgyvendinimo priežiūrą. Jis priima sprendimą dėl kiekvieno nelegaliai šalyje esančio migranto,
kuris yra sugrąžinamas iš šalies priverstiniu būdu ar savo noru. Departamentas skiria finansavimą
savanoriško sugrįžimo projektų vykdymui pagal Europos grąžinimo fondo programą.
Prieglobsčio sistemos administracija atsakinga už negavusių prieglobsčio asmenų
sugrąžinimą.
TMO yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Prieglobsčio ir migracijos politikos
departamentu ir padeda įgyvendinti sugrąžinimo programas. Jai skiriamas finansavimas, kurį vėliau
TMO gali perskirstyti kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančiomis su pabėgėlių ir
migracijos problemomis. TMO konsultuoja migrantus, padeda gauti kelionės dokumentus ir
organizuoja jų kelionę namo. Taip pat ši organizacija dirba su vietinėmis nevyriausybinėmis
organizacijomis ir konsultuoja jas savanoriško sugrįžimo klausimais. Nuo 2003 metų TMO
organizuoja sugrįžtančių migrantų reintegracijos priemones, susijusias su profesiniu mokymu,
darbinių įgūdžių atnaujinimu ir smuklaus verslo parama.
Nusikaltimų prevencijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra atsakingas už
pagalbos suteikimą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

V.5.3. VEIKIANČIOS PROGRAMOS
1. Negavusių tarptautinės apsaugos statuso sugrąžinimo programa. Ją vykdo
Prieglobsčio sistemos administracija ir TMO. Iki 2007 m. sugrąžinamiems migrantams galima
buvo padengti tik kelionės dokumentų gavimo ir kelionės išlaidas. Bet su Europos grąžinimo fondo
atsiradimu situacija gana ryškiai pasikeitė. Atsirado galimybės ne tik sutvarkyti dokumentus,
nupirkti skrydžio bilietą, bet ir apmokėti kelionės kilmės šalyje išlaidas, padengti bagažo viršsvorio
išlaidas bei skirti finansinę paramą reintegracijai. Jei išlaidos iki 2006 metų vienam sugrįžtančiam
migrantui sudarė 5150 čekiškų kronų (apie 200 eurų), tai 2007 m. suma išaugo iki 31 tūkst. čekiškų
kronų (apie 1200 eurų) vienam migrantui, grįžtančiam į savo kilmės šalį Azijoje ar Europoje.
Pagal šią programą sugrįžusių asmenų skaičius:
Metai
Asmenų
skaičius

2000
492

2001
1084

2002
1094

2003
****

2004
550

44

2005
433

2006
351

2007
177

2008
96
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2. Apsaugos ir pagalbos programa nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Programos
teikiama pagalba gali pasinaudoti asmenys, nukentėję nuo prekybos žmonėmis. Pirmiausiai
atitinkamos institucijos ar organizacijos identifikuoja asmenį kaip nuketėjusį nuo prekybos
žmonėmis. Tada jam pasiūloma sudalyvauti programoje, kur per 60 dienų psichologinių krizių
įveikimo laikotarpį asmuo turi apsispręsti dėl bendradarbiavimo iškeliant baudžiamąją bylą
nusikaltėliams. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jei asmuo nelinkęs bendradarbiauti, jam pasiūloma
savanoriško sugrįžimo pagalba. Bendradarbiaujančiam asmeniui suteikiamas specialus laikino
būvimo Čekijos Respublikoje leidimas. Pasibaigus teisiniam procesui, asmuo gali pasinaudoti
savanoriško sugrįžimo pagalbos programa arba prašyti ilgalaikio leidimo apsigyventi Čekijoje.
2006-2008 m. šia programa pasinaudojo 41 asmuo.
3. Sulaikytų nelegaliai šalyje esančių užsieniečių sugrąžinimo programa. Sulaikyti
nelegaliai šalyje esantys migrantai yra apgyvendinami sulaikymo centruose, iš kurių jų sugrįžimą į
kilmės šalis organizuoja TMO. Pagrinde pagalba susijusi su konsultavimu, kelionės dokumentų
sutvarkymu ir kelionės organizavimu į kilmės šalį.
Migrantų, pasinaudojusių šios programos teikiama parama, skaičius:
Metai
Asmenų skaičius

2004
150

2005
208

2006
196

2007
94

2008
60

V.5.4. VYKDYTI PROJEKTAI
a) Legaliai šalyje esančių užsienio piliečių savanoriško sugrįžimo projektas, 2009.
Projektu siekta sugrąžinti legaliai Čekijos Respublikoje dirbančius užsienio piliečius. Jie galėjo
užsiregistruoti paramai Užsieniečių policijos centruose. TMO turėjo užtikrinti, kad išvykstant iš
Čekijos jiems būtų apmokėta kelionė ir sumokėta piniginė motyvavimo išmoka. Piniginė išmoka
buvo skirta patenkinti svarbiausius poreikius sugrįžus į kilmės šalį. „Motyvacijos išmokos“ dydis
suaugusiam žmogui buvo 500 eurų, o vaikui iki 15 metų – 250 eurų. Vėliau šios išmokos
atitinkamai sumažintos iki 300 eurų ir 150 eurų. Pinigai išvykstantiems buvo sumokami oro uoste.
Sunkioje padėtyje atsidūrusius užsieniečius buvo galima apgyvendinti ir pamaitinti Prieglobsčio
sistemos administracijos centruose.
Projekto metu vyko aktyvi informacinė kampanija, buvo naudojamos vertimų paslaugos,
kadangi detali informacija buvo teikiama tik čekų kalba.
Projekto metu 2003 asmenys sugrąžinti į jų kilmės šalis.
b) Nelegaliai šalyje esančių užsienio piliečių savanoriško sugrįžimo projektas, 2009.
Projektu siekta sugrąžinti trečiųjų šalių valstybių piliečius, kurie šalyje yra neteisėtai – arba jiems
pasibaigė teisėto buvimo laikotarpis, arba jie į šalį pateko neteisėtais būdais. Projektas suteikė dvi
galimybes migrantas – išvykti iš Čekijos padengiant kelionės išlaidas arba pačiam, arba išvykti su
valstybės parama. Išvykus vienu ar kitu būdu, migrantui neleidžiama sugrįžti į Čekijos Respubliką
numatytu laikotarpiu. Išvykstantiems savo lėšomis, draudimo atvykti į šalį laikotarpis yra žymiai
mažesnis, nei išvykstančiųjų už valstybės lėšas.
Projektas vykdytas bendradarbiaujant Vidaus reikalų ministerija, policijai, TMO ir
nevyriausybinėms organizacijoms, kurios turėjo platinti informaciją. Pagalba teikiama kaip ir
legaliai esančių piliečių sugražinimo projekte, tačiau nelegalūs migrantai negalėjo gauti
„motyvavimo išmokos“. Nakvynė dažniausiai buvo suteikiama tik paskutinę naktį prieš išvykimą.
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Pagrindinis motyvas, kodėl migrantai turėtų pasinaudoti šia pagalba, buvo žinojimas, kiek
ilgai jiems bus taikomas draudimas atvykti į šalį ir kaip šį terminą galima sutrumpinti.
Projekto metu sugrąžinta 17 migrantų į savo kilmės šalis.
c) Migrantų iš Moldovos sugrąžinimo projektas, 2009. Projektas finansuotas Vidaus
reikalų ministerijos, vykdytas TMO bendradarbiaujant su Nacionaline įdarbinimo agentūra, Ūkio ir
prekybos ministerija bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Projekto tikslas
- integruoti
sugrįžusius migrantus į darbo rinką. Norinčiam sugrįžti buvo suteikta galimybė rinktis vieną iš
reintegracijos priemonių, kurios finansavimas galėjo būti iki 700 USD vienam žmogui:
- užsienio kalbų arba kompiuterinio raštingumo mokymosi kursai;
- finansinė parama siekiant išsilavinimo (universiteto ar kolegijos mokesčiai) vienerių-dviejų
metų kursams;
- profesinis mokymas, kai apmokamas mokymo mokestis;
- įrangos nupirkimas, pabaigus profesinio mokymosi kursus;
- pagalba ieškant darbo valstybės ar privačiose įstaigose, kur parama pasiūloma darbdaviui;
- vaikų darželio išlaidos arba kitoms vaikų priežiūros išlaidoms;
- parama pradedant smulkų verslą ir rengiant verslo planus;
- naminių gyvulių pirkimas;
- kita parama pasikonsultavus su TMO atstovais.
d) Migrantų iš Gruzijos sugrąžinimo projektas, 2004-2008. Projektu siekta sugrąžinti
gruzinus į Gruziją ir integruoti juos į darbo rinką. Kadangi Gruzijoje tuo metu buvo silpnai
išvystytas trečiasis sektorius, kuris galėtų konsultuoti įdarbinimo klausimais, pagrindiniai partneriai
buvo viešojo administravimo institucijos. Projekto metu Tbilisyje ir Batumyje atidaryti konsultacijų
centrai, galintys patarti sugrįžtantiems migrantams įsidarbinimo klausimais. Šios programos dėka iš
Čekijos į Gruziją sugrįžo 95 asmenys.

V.6. VENGRIJA
Vengrijoje savanoriško sugrįžimo pagalba pradėta teikti nuo 1993 metų. Tai buvo
žvalgomieji projektai, kuriuos pradėjo vykdyti Pasienio tarnyba kartu su Tarptautine migracijos
organizacija. Būtent TMO biuras Budapešte, atidarytas 1992 m., inicijuoja pirmuosius projektus.
1997 metais pasirašytas memorandumas tarp TMO ir Vengrijos vyriausybės leido savanoriško
sugrįžimo projektams tapti solidžia ilgamete Vengrijos savanoriško sugrįžimo programa HARP.
Ilgą laiką programos pagrindinis finansavimo šaltinis buvo Vengrijos vyriausybė, bet su
Europos grąžinimo fondo atsiradimu vyriausybės parama šiai programai po truputi pradeda mažėti.
Tokia situacija yra išsiskirianti kitų ES šalių kontekste, kur stebimas atvirkštinis procesas – TMO
inicijuotos ir įvairių fondų remiamos programos susilaukia vis didesnės finansinės paramos iš
valstybės.
Sugrąžinimo politika nėra aktualus vengrų politikos klausimas, todėl savanoriško
sugrįžimo pagalbos programos ir jų finansavimas priklauso nuo jas vykdančių institucijų –
Imigracijos ir tautybių departamento biuro, policijos, TMO ir kelių nevyriausybinių organizacijų.
2000-2008 metų laikotarpiu programos dėka sugrąžinamų migrantų skaičius išlieka stabilus. Tai
priklauso nuo kasmet valstybės skiriamo biudžeto, kuris skaičiuojamas metams atsižvelgiant į
praėjusių metų duomenis.
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V.6.1. TEISINĖ BAZĖ
Savanoriškas sugrįžimas Vengrijos įstatymuose apibrėžtas neaiškiai. Pagrindinis
dokumentas –Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo šalyje įstatymas, priimtas 2007. Jis
numato, jei pasibaigus teisėto buvimo šalyje laikotarpiui nebuvo išduota viza ar leidimas pasilikti
šalies teritorijoje, trečiųjų šalių piliečiai turi išvykti iš Vengrijos per 30 dienų. Tas pats galioja ir
asmenims, kurie į šalį atvyko nelegaliai.
Savanoriško sugrįžimo pagalba ir programos nėra teisiškai apibrėžtos. Išsiunčiant iš
Vengrijos prieglobsčio prašytojus, migrantai turi galimybę gauti finansinę paramą bilietams,
kuriuos apmoka valstybė. Tačiau šios paramos gavimui iškeliamos papildomos sąlygos. Ją gali
gauti prieglobsčio prašytojas, kurio pajamos negali būti didesnės nei 250 eurų per mėnesį. Jei
išvyksta pabėgėlis ar gavęs apsaugą asmuo, jo pajamos neturi viršyti 450 eurų per mėnesį.
1997 metais Vengrijos Vidaus reikalų ministerija ir TMO pasirašo memorandumą,
kuriame įsipareigojama sukurti savanoriško sugrįžimo pagalbos programą, apibrėžiamas
savanoriškas sugrįžimas ir įvardinamos reintegracijos priemonių galimybės. Memorandume
numatytos migrantų kategorijos, kurie gali gauti valstybės paramą:
- prieglobsčio prašytojai, kurių prašymas nebuvo patenkintas;
- prieglobsčio prašytojai, kurie patys nutraukė prašymo procedūrą;
- migrantai, kurie šalyje yra neteisėtai ir privalo palikti šalį.
Policija ir Imigracijos ir tautybių biuras įsipareigoja teikti informaciją migrantams apie
savanoriškos sugrįžimo pagalbos galimybes, informuoja TMO apie asmenis, kurie atitinka
programos reikalavimus, suteikia informaciją TMO apie migranto teisinį statusą.
Memorandumas apibrėžė ir finansinius įsipareigojimus, kad Imigracijos ir tautybių biuras
atsakingas už programos finansavimą, kiekvienais biudžetiniais metais nustatant programos
biudžetą. Iki 2004 metų kito programos finansavimo šaltinio nebuvo.

V.6.2. VYKDANČIOS INSTITUCIJOS
Teisėsaugos ir teisingumo ministerija finansuoja savanoriško sugrįžimo programas ir
formuoja sugrąžinimo politiką.
Už savanoriško sugrįžimo programą Vengrijoje atsakingas Imigracijos ir tautybių biuro
Priverstinių priemonių taikymo ir repatriacijos skyrius. Skyrius atsako ir už priverstinio
sugrąžinimo organizavimą bei praktišką jo vykdymą. Imigracijos ir tautybių biuras turi centrą ir
septynis regioninius direktoratus.
TMO yra vienintelė organizacija, kuri tiesiogiai atsakinga už praktišką migrantų sugrįžimo
organizavimą bei pagalbos teikimą.

V.6.3. VYKDOMOS PROGRAMOS
1. Vengrijos savanoriško sugrįžimo programa HARP. HARP (angl. - Hungarian
Voluntary Return Program) tikslinė migrantų grupė yra nelegalūs migrantai. Programą finansuoja
Vengrijos vyriausybė.
Tarp HARP programos parama pasinaudojusių migrantų dominuoja Serbijos ir
Juodkalnijos piliečiai. Tačiau pilietybė gali būti klaidinanti, kadangi daugelis sugrįžtančių yra
albanai iš Kosovo. Būtent ši etninė grupė laikoma tiksline HARP grupe.
1993 m. pirmoji parama buvo labai menka dėl nedidelio programos biudžeto. Migrantams
buvo sutvarkomi kelionės dokumentai, nuperkamas bilietas ir išmokama 50 JAV dolerių
kišenpinigių. Dabar išvykstantis migrantai gauna apie 100 eurų. Tai yra pinigai pirmoms reikmėms
sugrįžus į kilmės šalį padengti.
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Imigrantų, kurie pasinaudojo HARP programos pagalba, skaičius:
Metai
Asmenų
skaičius

1993
217

1994
326

1995
337

1996
391

1997
46

1998
281

1999
952

2000
458

2001
236

2002
204

2003
220

2004
146

2005
212

2006
225

2007
212

Vertinant programos efektyvumą kaštų atžvilgiu, tai 2003 metais vieno savanoriško
sugrąžinimo atvejis kainavo apie 700 USD, kai priverstinio išsiuntimo pareikalaudavo 3 kartais
daugiau lėšų.
Europos grąžinimo fondas leido išplėsti HARP programos teikiamos pagalbos apimtis.
Pradėjus diegti reintegracijos paramą, HARP tampa Vengrijos savanoriško sugrįžimo ir
reintegracijos programa HARRP.
Tačiau reintegracijos parama pagal HARRP pasinaudojo menkas sugrįžtančių migrantų
skaičius. 2005 metais ją gavo 6 žmonės, o 2009 metais – 9. Reintegracijos parama visada
organizuojama kaip parama natūra/finansiniais įnašais, bet ne pinigine išmoka. Maksimali paramos
reintegracijai suma – 2000 eurų. Ją galima panaudoti verslui, jei migrantas turi parengtą verslo
planą, arba mokslams – profesiniam mokymuisi, studijoms universitete ar vidurinėje mokykloje.

V.6.4. VYKDYTI IR VYKDOMI PROJEKTAI
1. Vengrijos savanoriško sugrįžimo ir informavimo programa HARIP. HARIP (angl. Hungarian Voluntary Return and Information Programme) programa finansuota Vengrijos
vyriausybės ir Europos pabėgėlių fondo. Tikslinė grupė – prieglobsčio prašytojai. Pirmą kartą
Vengrijoje atsiranda programa, kuri yra finansuojama ne Imigracijos ir tautybių departamento. Šioje
programoje negali dalyvauti nelegalūs migrantai.
Programos paslaugos numato norinčių sugrįžti migrantų konsultavimą ir kelionės
organizavimą. Reintegracijos paramos nėra. Projekto metu labai stipriai dirbta ties informacijos
sklaida – parengti tinklalapiai apie savanoriško sugrįžimo pagalbą, skirtingomis kalbomis išleisti
bukletai.
Pagal šią programą 2004-2005 metais sugrąžintas 61 migrantas.
2. Sugrįžimo pagalbos programa grįžtantiems iš Vengrijos į Kosovą. Kaip ir daugelis
šalių, vykdančių Kosovo pabėgėlių sugrąžinimo politiką, Vengrija bando paskatinti grįžti namo
Kosovo albanus, kurie Vengrijoje yra gavę lakiną tarptautinę apsaugą. Tai 2010 m. pradėtas
projektas, kurio rezultatai dar nebuvo paskelbti.
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V. 7. EUROPOS ŠALIŲ SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO SISTEMŲ PALYGINIMAS
Siekiant parodyti Olandijos, Austrijos, Ispanijos, Švedijos, Čekijos ir Vengrijos
savanoriško sugrįžimo sistemų panašumus ir skirtumus, aptartus modelius galima tarpusavyje
lyginti keliais aspektais.
1. Valstybės vaidmuo įgyvendinant programas. Visos aptartos šalys pasižymi gana aiškia
valstybės politika savanoriško sugrįžimo atžvilgiu: savanoriško sugrįžimo pagalbos programos
finansuojamos valstybės, jos veikia daugiau kaip dešimt metų, už šių programų įgyvendinimą
atsakingos valstybinės institucijos, dažniausiai migracijos tarnybos arba departamentai prie tų
ministerijų, kurioms pavesta rūpintis imigrantais.
Pagrindinis šalių skirtumas yra tai, kiek programos praktiškas vykdymas – migrantų
informavimas ir konsultavimas, paraiškų tvarkymas, kelionės organizavimas, reintegracijos išmokų
išmokėjimas – paliekamas migracijos tarnybų kompetencijoje. Švedija yra geriausias pavyzdys, kai
didžiąją dalį visos programos darbų atlieka valstybės migracijos institucijos (šalyje nėra TMO
biuro). Tuo tarpu Ispanija atstovaują visiškai kitokį atvejį. Beveik visi praktiniai darbai pavedami
vykdyti tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, o valstybės institucijos lieka atsakingos
tik už šių programų finansavimą ir priežiūrą.
Nevienodas valstybės institucijų vaidmuo programos įgyvendinime atsispindi savanoriškai
sugrįžtančių migrantų statistikoje. 2004-2009 m. Švedija vidutiniškai per metus suteikdavo pagalbą
3-5 tūkst., o Ispanija – vidutiniškai 2 tūkst. migrantų. Olandijoje ir Austrijoje, kuriose valstybės
vaidmuo nėra toks didelis kaip Švedijoje, ir nėra toks mažas kaip Ispanijoje, vidutiniškai per metus
savanoriško sugrįžimo pagalba pasinaudodavo 2-3 tūkst. migrantų. Aišku, lyginant šiuos skaičius
būtina įvesti daugybę išlygų, kaip imigracijos srautai, geografinė vietovė, prieglobsčio prašytojų,
deportuotų ir savanoriškai išvykusių migrantų saldo, šalies urbanizacijos lygmuo, gyventojų
skaičius, programų biudžetai ir pan. Tai suteiktų tvirtesnį pagrindą sugrįžtančių statistikos
tendencijų palyginimui. Tačiau ir be šių išlygų yra akivaizdu tai, kad didesnis valstybės vaidmuo
praktiškai įgyvendinant pagalbos priemones duoda kiekybinį efektą sugrįžtančiųjų statistikai. Kuo
aktyviau valstybės institucijos dalyvauja praktiškai teikiant pagalbą, tuo didesnis pasinaudojusių
parama ir sugrįžusių imigrantų skaičius.
2. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo įgyvendinant programas. Nevyriausybinės
organizacijos į savanoriško sugrįžimo programų vykdymą įtraukiamos nevienodai, todėl mūsų
aptartas šalis grubiai galima suskirstyti į tris grupes. Vienose valstybėse, kaip Ispanija ir Olandija,
jos gali būti aktyviai įtrauktos, jų veikla finansuojama valstybės, jos konsultuoja migrantus,
organizuoja jų išvykimą ir administruoja reintegracijos priemones kilmės šalyse. Šiose šalyse
pastebima tai, kad savanoriško sugrįžimo sistemoje dalyvauja gana nemažas skaičius
nevyriausybinių organizacijų, kurios gali konkuruoti tarpusavyje dėl valstybės finansavimo. Kitose
valstybėse, kaip Austrija ir Švedija, nevyriausybinės organizacijos kaip Caritas ir Raudonasis
kryžius pirmiausiai atlieka migrantų informavimo ir konsultavimo funkciją, jų veikla finansuojama
tų šalių vyriausybių. Šioms šalims būdinga ir tai, kad savanoriško sugrįžimo pagalbos priemones
vykdo kelios, tačiau labai stiprios nevyriausybinės organizacijos. Trečiajai grupei galima priskirti
Čekiją ir Vengriją. Jos pasižymi tuo, kad nevyriausybinės organizacijos yra išnaudojamos tik kaip
migrantų informavimo ir pritraukimo terpė. NVO veikla nefinansuojama vyriausybės.
3. TMO vaidmuo. Daugumoje ES šalių, vykdančių savanoriško sugrįžimo programas,
TMO vaidmuo yra labai svarbus, kadangi ji turi sukaupusi daugiausiai patirties teikiant savanoriško
sugrįžimo pagalbą. Jai dažniausiai pavedamas praktiškas programos priemonių įgyvendinimas ir
pagalbos teikimas, ypatingai migrantų kelionės organizavimo klausimų sprendimas.
Aptartų šalių kontekste galima išskirti tris galimus TMO vaidmenis. Pirmu avteju TMO yra
prilyginama kitoms nevyriausybinėms ir tarptautinėms organizacijos, ji neturi išskirtinio statuso, ji
iš dalies konkuruoja su kitomis organizacijomis dėl savanoriško sugrįžimo programų priemonių
vykdymo, vykdomos programos yra ribotos. Dažnai tokiose šalyse TMO pavedama rūpintis tik kai
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kuriais atvejais. Pavyzdžiui, ligotais migrantais ar išeiviais iš tų šalių, su kuriomis nėra pasirašyta
readmisijos sutartis ir į kurias sugrąžinti yra brangu bei sudėtinga. Tokią situaciją galima stebėti
Ispanijoje ir Švedijoje. Antras variantas - TMO atsakinga tik už sugrįžtančiųjų kelionės
organizavimą, o migrantų informavimu ir konsultavimu užsiima kitos nevyriausybinės
organizacijos. Tokią situaciją galima stebėti Austrijoje, kur konsultavimo funkcijos pavestos
diakonijoms, pabėgėlių centrams, o migrantų kelionę organizuoja TMO. Panašiai yra ir Olandijoje.
Trečia galimybė - TMO gali būti vienintele organizacija šalyje, kuri padeda valstybei vykdyti
savanoriško sugrįžimo programą ir teikia išvykstantiems migrantams įvairiapusę pagalbą. Čia TMO
funkcijos neapsiriboja tik kelionės organizavimu. Ji informuoja, konsultuoja migrantus,
administruoja reintegracijos priemones, vykdo savanoriško sugrįžimo programos stebėsėną bei
vertinimus. Čekijoje ir Vengrijoje yra būtent taip, kur savanoriško sugrįžimo pagalbos sistemos
funkcionavimas iš esmės grindžiama ir priklauso tik nuo TMO.
4. Teikiamų paslaugų spektras. Savanoriško sugrįžimo pagalbos programos kiekvienoje
šalyje išlaiko gana panašią teikiamų paslaugų struktūrą, bet turi ir tam tikrų skirtumų. Pirmiausia, į
akis krenta tai, kad paslaugas teikia skirtingos institucijos ir organizacijos. Paslaugų organizavimo
modeliai yra labai nevienodi – vienur dominuoja valstybės migracijos tarnybos, kitur – TMO, o dar
kitose šalyse – nevyriausybinės organizacijos. Ten, kur stebimas aktyvesnis nevyriausybinių
organizacijų dalyvavimas, yra geriau išvystyti imigrantų konsultavimo ir informavimo kanalai,
geriau pasiekiamos tikslinės grupės, yra žymiai didesnė informacinės erdvės geografija. Antra,
beveik visose šalyse migrantų kelionės į kilmės šalį organizavimas yra išimtinė TMO funkcija.
Dažnu atveju kelionė yra finansuojama iš valstybės remiamos savanoriško sugrįžimo programos
lėšų, tačiau kai kurios šalys siūlo migrantams patiems padengti savo kelionės kaštus. Tokiu atveju,
kai migrantas pats nutaria padengti kelionės išlaidas, jam trumpinamas draudimo atvykti į šalį
laikotarpis. Tokią praktiką taiko Čekija. Trečia, ne visos valstybės linkusios išvykstantiems
migrantams sumokėti išvykimo išmokas, o išmokų dydis kiekvienoje šalyje yra nevienodas.
Dažniausiai išvykimo išmoka sumokama grįžtančiam migrantui oro uoste, prieš pat skrydį namo,
arba jam sugrįžus į kilmės šalį. Tokią finansinę paramą, kuri skirta patenkinti pirmines reikmes
sugrįžus, teikia Olandija - 500 eurų suaugusiam, Ispanija – 50 eurų. Austrijoje ši suma, kartais
interpretuojama kaip reintegracijos parama, priklauso nuo migracijos tarnybų sprendimo
sprendžiant konkretaus migranto sugrįžimo atvejį, bet negali viršyti 360 eurų sumos. Švedijoje
piniginė išvykimo išmoka nemokama. Čekijoje „motyvacijos išmoka“ buvo 500 eurų, bet vėliau
sumažinta iki 200 eurų. Vengrijoje sugrįžtantis gali gauti 100 eurų kelionei ir pirmų reikmių
patenkinimui. Ketvirta, iki 2007 metų nedaug šalių teikė paramą reintegracijai. Tačiau Europos
grąžinimo fondo parama 2008-2010 metais leido išplėsti teikiamų paslaugų spektrą, tarp kurių
atsirado ir įvairių reintegracijos priemonių rėmimas. Pavyzdžiui, Švedija ilgą laiką nesiūlė
sugrįžtantiems migrantams jokių reintegracijos priemonių. Tačiau nuo 2008 metų jos siūlomos
tikslinių valstybių migrantams. Tuo pat metu Vengrija irgi pradeda vykdyti panašią veiklą, tačiau ji
yra labai ribota ir gaunančių paramą imigrantų skaičius yra labai mažas. Stebint bendras tendencijas
visose ES šalyse, galima sakyti, kad reintegracijos dėmuo savanoriško sugrįžimo pagalbos
programose tampa labai svarbiu.
Žvelgiant į ES šalių patirtį organizuojant savanoriško sugrįžimo programas ir bandant ją
pritaikyti Lietuvai, derėtų atkreipti didesnį dėmesį į Vengriją. Būtent šioje šalyje, kuri panaši į
Lietuvą savo kaip migrantų tranzito šalies statusu ir neypatingai gausia imigrantų bendruomene, yra
atrastas neblogas balansas tarp valstybės institucijų ir pagalbą teikiančios TMO. Ilgalaikė valstybės
parama leido susiformuoti stabiliai pagalbos teikimo sistemai, kuri sėkmingai prisitaiko prie
bendros ES grąžinimo politikos – išplečia tikslines migrantų grupes bei paramos formas, ir tokiu
būdu užtikrina Europos grąžinimo fondo finansinę paramą valstybės tikslų įgyvenimui.
Kiek mažiau Lietuvai tinkamas būtų Ispanijos bei Švedijos modeliai. Pirma, Lietuva yra
žymiai mažesnė nei šios dvi šalys, todėl migrantų bendruomenės yra labiau koncentruotos keliuose
miestuose ir neišsivarsčiusios kaip Ispanijoje ar Švedijoje. Antra, skirtingai nei Ispanijoje, Lietuvoje
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nėra tokių gausių imigrantų bendruomenių ir jų pagrindu susiformavusių nevyriausybinių
organizacijų. Todėl decentralizuoti pagalbos teikimo sistemą, kai paslaugas teikia nemažas būrys
nevyriausybinių organizacijų, yra netikslinga tokios sistemos administravimo kaštų ir kontrolės
atžvilgiu. Trečiasis sektorius aktyviau gali būti pajungtas tik tuo atveju, kai nepasiekiamos tikslinės
migrantų grupės arba kai yra labai gausūs sugrįžtančių migrantų srautai. Trečia, Švedijos modelis,
grindžiamas dideliu valstybės vaidmeniu teikiant pagalbą, nėra labai tinkamas Lietuvai. Tokios
centralizuotos sistemos įdiegimas pareikalautų valstybės sektoriaus didinimo Lietuvoje ir didesnių
administravimo kaštų. Kita vertus, paskutiniu metu Švedijoje pastebima pagalbos teikimo sistemos
decentralizacija. Tai rodo sistemos poreikį taikytis prie naujų realijų ir žymiai efektyviau išnaudoti
kitas organizacijas, kaip TMO.
***
Pagrindiniai ES šalyse vykdomų savanoriško sugrįžimo programų skirtumai gali būti
reziumuoti dviem aspektais. Pirma, savanoriško sugrįžimo sistemos modelių ES šalyse skirtumus
lemia valstybės vaidmuo – kiek ji yra suinteresuota plėtoti ir remti ilgalaikę programą. Aktyvi
valstybės pozicija leidžia akivaizdžiau susieti šias programas su valstybiniais prioritetas, užtikrinti
pastovų finansavimą ir savanoriško sugrįžimo pagalbos sistemos funkcionavimą, kas akivaizdžiai
matosi sugrįžtančių migrantų statistikoje. Esant atsakingai valstybinei pozicijai, visada matysime
ilgalaikės programos funkcionavimą. Kitais atvejais, savanoriškas sugrįžimas bus organizuojamas
trumpalaikių ir atsitiktinių projektų dėka. Vangesnis požiūris į savanorišką sugrįžimą dažniausiai
pasireiškia tuo, kad tikslines migrantų grupes lemia programų ir projektų donorai, nėra užtikrintas
pagalbos sistemos nuoseklumas, kyla nemažai logistinių, organizacinių ir finansinių problemų
sugrąžinant įvairias migrantų grupes. Taip pat sugrįžtančių migrantų skaičiai yra gana maži.
Antra, ES šalyse į savanoriško sugrįžimo sistemos organizavimą nevienodai įtraukiamos
tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos. Tos valstybės, kurios nusprendžia perleisti
savanoriško sugrįžimo pagalbos paslaugų teikimą kuo didesniam organizacijų skaičiui, sukuria gana
efektyvią informacinę erdvę ir per nevyriausybines organizacijas pasiekia tikslines migrantų grupes,
kurios šiaip yra sunkiai pasiekiamos. Tačiau tokia situacija, kai paslaugų teikimas
decentralizuojamas, gali turėti ir negatyvių padarinių – gali išaugti programos administravimo
kaštai, susiję su finansinės paramos NVO paskirstymu, paslaugas teikiančių organizacijų
atskaitomybe bei stebėsena. Kitu atveju, kai savanoriško sugrįžimo pagalbos organizavimas
pavedamas vienai organizacijai – dažniausiai TMO, susidursime su nuoseklesne savanoriško
sugrįžimo strategija, aiškesne pačios sistemos struktūra, platesniu paslaugų spektru ir didesne
kilmės šalių geografija. Taip pat valstybės institucijoms žymiai lengviau bendradarbiauti su viena
organizacija, jos dėka teikti visokeriopą pagalbą migrantams ir vykdyti jos administracinę priežiūrą,
nei tai būtų padaroma su žymiai didesniu organizacijų skaičiumi.
Lentelė Nr. 3. leidžia įvertinti skirtingų institucijų vaidmenį vykdant savanoriško
sugrįžimo programas ir projektus ES šalyse.
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Lentelė Nr.3. Valstybės, Tarptautinės migracijos organizacijos, nevyriausybinių ir kitų
organizacijų vaidmuo vykdant savanoriško sugrįžimo programas ES šalyse
★★★ – labai didelis vaidmuo organizuojant, vykdant ir finansuojant savanoriško sugrįžimo programas; programos ilgalaikės,
taikomos įvairioms migrantų kategorijoms, diegiamos reintegracijos priemonės
★★ - vidutiniškas vaidmuo organizuojant, vykdant ir finansuojant savanoriško sugrįžimo programas; taikomos ne visoms migrantų
kategorijoms; reintegracijos priemonės diegiamos nenuosekliai
★ – labai minimalus vaidmuo organizuojant, vykdant ir finansuojant savanoriško sugrįžimo programas; vykdomi tik trumpalaikiai
projektai labai siauroms migrantų grupėms

Šalis

Valstybės
vaidmuo

TMO vaidmuo

NVO ir kitų
institucijų
vaidmuo

Ilgalaikės
programos

Trumpalaikės
programos/projektai

Europos Sąjungos senbuvės
Airija

★★

★★★

Austrija

★★★

★★

★★

★★★

★★★

★★

Belgija

★★★

★★★

★★

★★★

★★

Danija

★★★

★

★★★

★★★

★

Graikija

★

★★

★
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★

★
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★
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★
★
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Europos Sąjungos naujosios narės (nuo 2004 m.)
Čekija
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★

★★★

★★

Estija

★
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★★
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★
---

★

★

★

Lenkija
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Lietuva

★

★★★

★

★★
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★

★
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Slovakija
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★★★

★
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★

Slovėnija
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★

★★
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★

Kipras
Latvija

★
★★

★★
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★★★
★
★★
★★
Šaltinis: informacija apibendrinta pagal 2009-2010 metų ES šalių nacionalinius pranešimus Europos migracijos tinklui
apie vykdomas savanoriško sugrįžimo programas ir 2004 metų TMO studiją Return Migration: Policies & Practices in
Europe.
Vengrija
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***
Ko galima pasimokyti iš aptartų šalių patirties teikiant savanoriško sugrįžimo pagalbą?
Visų pirma, visos šalys yra sukūrusios teisines prielaidas savanoriško sugrįžimo sistemos
funkcionavimui. Įstatymuose dažnai numatyta, kad migracijos reikalais besirūpinančios ministerijos
turi sudaryti sąlygas prieglobsčio prašytojams, kurių prašymas nebuvo patenkintas, pasinaudoti
savanoriško sugrįžimo galimybe. Nors įstatymai aiškiai neapibrėžia, kas yra savanoriškas
sugrįžimas ir kokią konkrečią pagalbą gali gauti migrantas, savanoriško sugrįžimo pagalbos
programų organizavimas pavedamas ministerijoms. Tokia teisinė prielaida leidžia valstybei
formuoti ilgalaikes programas ir skirti finansavimą jų įgyvenimui. Kalbant apie Lietuvos
savanoriško sugrįžimo sistemą, kuri detaliau bus pristatyta kitame skyriuje, galima pastebėti, kad
pagrindinis įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties nesukuria jokių teisinių prielaidų
savanoriško sugrįžimo sistemai funkcionuoti – jame nėra aiškaus savanoriško sugrįžimo
apibrėžimo, nenumatyta nei savanoriško sugrįžimo galimybė, nei valstybės pagalba, nei institucija,
kuri turėtų tuo pasirūpinti. Šiame įstatyme būtinai turi atsirasti atskiras straipsnis, sukuriantis
teisines prielaidas atsirasti ilgalaikei programai ir finansinei valstybės paramai.
Antra, konkrečios pagalbos formos dažniausiai apibrėžiamos susitarimuose bei
memorandumuose tarp savanorišką sugrįžimą vykdančių institucijų – tarptautinių ir
nevyriausybinių organizacijų – ir atsakingų ministerijų. Būtent toks sprendimas, kai pagalba
konkretizuojama susitarimuose, o ne įstatymuose, suteikia žymiai didesnes galimybes lanksčiai
keisti, modifikuoti ir pritaikyti savanoriško sugrįžimo pagalbos formas iškylančių problemų
sprendimui ir įvairesnėms migrantų grupėms. Pavyzdžiui, Čekija, kurios įstatymai numato, kad
nelegaliai šalyje esantys migrantai gali gauti pagalbą tik tada, kai jie neturi dokumentų, negali
suteikti pagalbos tiems migrantams, kurie turi galiojančius dokumentus, bet kuriems ji gali būti
gyvybiškai reikalinga. Tuo metu Vengrija, kur Vidaus reikalų ministerija ir TMO kiekvienais
metais atnaujina savanoriškos sugrįžimo pagalbos programą, žymiai greičiau gali prisitaikyti prie
kintančių migracijos tendencijų. Siekiant įgalinti savanoriško sugrįžimo sistemą Lietuvoje, tikslinga
konkrečias pagalbos formas ir migrantų kategorijas, kurioms ši pagalba gali būti suteikta, apibrėžti
memorandumuose ar kiekvienais metais atnaujinamuose susitarimuose tarp vykdančių ir valstybės
institucijų.
Trečia, nuo 2007 metų daugelyje ES šalių, kuriose yra labai gausios imigrantų
bendruomenės ir dideli imigracijos srautai, stebimas vis aktyvesnis nevyriausybinių organizacijų
įtraukimas į savanoriško sugrįžimo sistemos darbą. Pagalbos teikimo sistema decentralizuojama.
Nevyriausybinių organizacijų, kurios dažniausiai atstovauja pabėgėlių, imigrantų bei konkrečių
etninių grupių interesus, įtraukimu dažniausiai bandoma išspręsti kelias problemas – sukurti
efektyvią informacinę erdvę ir pasiekti tikslines migrantų grupes. Toks sprendimas yra tikrai
efektyvus ten, kur yra stiprios pabėgėlių teises atstovaujančios organizacijos ir imigrantų
bendruomenės, kaip Olandija ir Austrija, ir kur migrantų bendruomenės yra išplitusios plačioje
geografinėje teritorijoje, kaip Ispanijoje ir Švedijoje. Šiose šalyse nevyriausybinės organizacijos
padeda išspręsti migrantų pasiekiamumo, tiesioginio konsultavimo organizavimo bei logistikos
problemas. Kitais atvejais, kai mažos imigrantų bendruomenės labiau sutelktos urbanizuotose ir
labai koncentruotose geografinėse vietovėse, tikslinga turėti centralizuotą pagalbos teikimo sistemą.
Čia nevyriausybinės organizacijos, jei jos tikrai atstovauja imigrantų grupes ir jų interesus, gali būti
panaudotos kaip informaciniai partneriai, bet ne pagalbos organizatoriai. Lietuvoje, kur migrantų
bendruomenės tikrai yra silpnos, menkai organizuotos ir sutelktos keliuose pagrindiniuose
miestuose, savanoriško sugrįžimo pagalbos organizavimą tikslinga palikti vienose rankose – pavesti
ją vykdyti TMO.
Ketvirta, visose aptartose šalyse teikiamos pagalbos paketas yra daugmaž standartinis –
migrantų informavimas, konsultavimas, kelionės organizavimas, piniginės išmokos svarbiausių
reikmių patenkinimui sugrįžus į kilmės šalis. Ryškiausi skirtumai tarp aptartų šalių yra piniginių
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išmokų dydžiai – Švedija visiškai nemoka „išvykimo išmokos“, kai Olandija beveik kiekvienam
išvykstančiam išmoka 500 eurų. Kalbant apie pagalbą migrantams Lietuvoje, tai teikiamų paslaugų
spektras mažai kuo skiriasi nuo kitų ES šalių. Teikiamos panašios paslaugos, gal tik kiek skiriasi
pagalbos apimtys. Bandant Lietuvoje diegti gerąją ES šalių praktiką, tikslinga atkreipti dėmesį į
Austriją, kur išvykimo išmokos dydis nėra fiksuotas, nustatyta tik maksimalios sumos riba.
Kiekvienu konkrečiu atveju išmokos dydis priklauso nuo migranto poreikio, kurį sugeba įvertinti
pagalbą organizuojantis darbuotojas. Tokia praktika leidžia gana racionaliai tvarkyti savanoriško
sugrįžimo programos biudžetą ir priimti sprendimus, atsižvelgiant tiek į disponuojamus programos
finansinius resursus, tiek į individualius migranto poreikius. Pagalbą teikiantys darbuotojai išsaugo
sprendimų priėmimų laisvę, jie nėra ribojami esant mažam programos biudžetui ir iš dalies užkerta
kelią sugrįžtantiems migrantams piktnaudžiauti siūloma pagalba.
Penkta, nuo 2007 metų vis daugiau ES šalių į savanoriško sugrįžimo programas įtraukia
sugrįžusių migrantų reintegracijos priemones. Parama reintegracijai suvokiama kaip savotiška
priemonė, užtikrinanti tai, kad migrantas tikrai sugrįžo į kilmės šalį ir kad bus sumažinta
reemigracijos tikimybė. Reintegracijos priemonės dažniausiai numato paramą smuklaus verslo
plėtrai, išsilavinimo bei profesinių įgūdžių įgijimui ir algos subsidijavimą įsidarbinimo atveju.
Taikant tokias reintegracijos priemones, formuojamas ir stiprus tarptautinio bendradarbiavimo
tinklas tarp ES valstybių ir kilmės šalių. Reintegracijos priemonių administravimas kilmės šalyse
pavedamas vietiniams TMO biurams arba nevyriausybinėms organizacijoms, kurios kartu atlieka ir
sugrįžusių asmenų stebėseną bei reintegracijos proceso vertinimus. Būtent toks institucinis tinklas
leidžia atsirasti profesionaliai reintegracijos administravimo sistemai, kurią galima sėkmingai
išnaudoti ir Lietuvos institucijoms, teikiančioms savanoriško sugrįžimo pagalbą. Pirmiausiai reikia
išnaudoti kitose šalyse sukurtas migrantų informavimo sistemas, kurios teikia informaciją apie
padėtį kilmės šalyse. Pvz., būtina išnaudoti IRRiCO informacinę bazę, teikiančią migrantams
svarbią informaciją apie socialinę padėtį jų šalyse, bei kilmės šalyse esančius informavimo centrus,
pavyzdžiui, kaip čekų įsteigus konsultavimo centrus Gruzijoje. Kita vertus, organizuojant
reintegracijos priemones kilmės šalyse svarbu pasinaudoti ir TMO biurų bei vietinių
nevyriausybinių organizacijų patirtimi, kurios jau dalyvauja reintegracijos priemonių vykdyme bei
administravime įgyvendinant bendras veiklas su kitomis ES šalimis. Jų sukauptos žinios bei
kvalifikuoti žmogiški resursai leidžia žymiai efektyviau pasiekti užsibrėžtą tikslą, nei kuriant naują
sistemą ar ieškant naujų partnerių kilmės šalyse. Taip pat yra svarbi ir sukaupta metodinė
programos vykdymo bei vertinimo patirtis, kurios organizacinius modelius, schemas, vertinimo
metodus bei aprašus galima panaudoti ir Lietuvoje. Todėl praktinė kitų ES šalių patirtis ir jų
partneriai migrantų kilmės šalyse sudaro tikrai neblogas sąlygas Lietuvai sėkmingai diegti
reintegracijos priemones bei vykdyti programos stebėseną.
Šešta, aptartoms ES šalims būdingas didelis pasitikėjimas savanoriško sugrįžimo pagalbą
teikiančiomis institucijomis tiek iš vyriausybės, tiek iš sugrįžtančių migrantų pusės. Viena vertus,
TMO ar nevyriausybinės organizacijos padeda išspręsti migrantų grąžinimo į kilmės šalį problemas,
kurių sprendime labai nuosekliai stengiamasi apsaugoti sugrįžtančiojo garbę bei orumą, kad
sugrįžtantis kelionės metu jokiu būdu neišsiskirtų iš kitų keleivių. Apsauga, palyda bei specialios
kontrolės priemonės taikomos tik labai išskirtiniais atvejais, kada migrantas gali kelti grėsmę
aplinkiniams ar pagalbą teikiančios institucijos darbuotojams. Todėl dažniausiai migrantai į oro
uostus palydimi TMO darbuotojų, kur sugrįžtantis tampa eiliniu keliautoju, neturinčiu jokios
socialinės užuominos į tai, kad jis grąžinamas į savo kilmės šalį. Pavyzdžiui, iki 2007 metų
Vengrijoje dažnai migrantai buvo pervežami į oro uostą policijos transportu, tačiau šios praktikos
atsisakyta. Paskutiniais metais sugrįžtančius migrantus iš sulaikymo įstaigos paima TMO
automobilis, kuris nuveža juos į oro uostą. Čekijoje, 2009 metais vykdant nelegaliai šalyje esančių
trečiųjų šalių piliečių sugrįžimo projektą, nelegaliai esantys migrantai turėjo patys atvykti į oro
uostą, kur jiems buvo išmokamos „išvykimo motyvacijos“ išmokos. Kitaip sakant, jėgos struktūrų
dalyvavimas migrantų sugrąžinimo procese yra labai minimalus. Sėkmingą efektą garantuoja
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migrantų pasitikėjimas vykdančiomis institucijomis, o ne valstybinėmis jėgos struktūromis. Toks
migrantų sugrįžimo organizavimas, kuris leidžia išvengti stigmos ženklų, rodančių, kad asmuo yra
priverstas sugrįžti į kilmės šalį ir toks sprendimas yra daugiau nulemtas jį sugrąžinančios valstybės,
o ne jo paties, yra esminis savanoriško sugrįžimo pagalbos organizavimo principas. Todėl Lietuvoje
tikrai reikia svarstyti, kiek jėgos institucijos turi dalyvauti savanoriško sugrįžimo vykdyme – ar
reikalingas jėgos struktūrų eskortas bei palyda, ar galima šias funkcijas perleisti vykdytojams, kurie
būtų pilnai atsakingi už sėkmingą migranto palydą į oro uostą ar galimas nesėkmes, jeigu migrantas
nutartų pasprukti nuo jį lydinčių asmenų. Kaip rodo ES šalių patirtis, pasitikėjimas pagalbą
teikiančiomis institucijomis yra labai didelis, ypatingai TMO.
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VI. LIETUVOS SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS SISTEMA
ES VYKDOMŲ PROGRAMŲ KONTEKSTE
2010 m. Lietuvos savanoriško sugrįžimo pagalbos sistema buvo išsamiai įvertinta
ataskaitoje Savanoriško grįžimo skatinimo programos ir strategijos Lietuvos Respublikoje bei
reintegracija trečiose šalyse, parengtoje Europos migracijos tinklo. Ataskaita apžvelgia 2004-2009
metais Lietuvoje vykdytus savanoriško sugrįžimo projektus, teisinį pagalbos reguliavimą ir politinę
aplinką, sugrąžinamų migrantų kategorijas, praktinių pagalbos priemonių organizavimą,
pagrindines problemas ir ateities perspektyvas. Ataskaitoje gausu statistinės informacijos ir
konkrečių projektų aprašymų.
Vengiant ataskaitos perpasakojimo, šiame skyriuje pabandysime išryškinti svarbiausius
veikiančios savanoriško sugrįžimo sistemos aspektus, įvertinti juos bendrame ES šalių vykdomų
programų kontekste, parodyti Lietuvoje ir kitose šalyse funkcionuojančių sistemų panašumus ir
skirtumus.

VI.1. PIRMIEJI SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS PROJEKTAI
LIETUVOJE
Savanoriško sugrįžimo pagalba pirmą kartą Lietuvoje pradėta teikti 1997 metais, kai buvo
įkurtas Užsieniečių registracijos centras Pabradėje ir Lietuvos Vyriausybė kreipėsi pagalbos į TMO
su prašymu, padėti sugrąžinti Lietuvoje įstrigusius tranzitu vykstančius migrantus. Tais metais 895
migrantams buvo suteikta pagalba sugrįžtant į penkias Azijos šalis – Bangladešą, Kiniją, Šri Lanką,
Indiją ir Pakistaną. Tie asmenys, kurie pasinaudojo tokia pagalba, nebegalėjo daugiau į ją
pretenduoti, jeigu jie būtų antrą kartą sulaikyti Lietuvos Respublikos teritorijoje.
TMO teikiama pagalba buvo susijusi su informacijos sklaida ir migrantų konsultavimu,
kelionės dokumentų sutvarkymu, kelionės organizavimu į kilmės šalį. TMO organizavo
užsakomuosius skrydžius į paminėtas šalis. Sugrįžtantiems migrantams buvo išmokama 50 JAV
dolerių piniginė išmoka suaugusiam, kurią jis galėjo panaudoti svarbiausioms reikmėms patenkinti
sugrįžus į kilmės šalį. Vaikui iki 18 metų ši suma buvo 25-50 JAV dolerių.
1998 metais tarp Lietuvos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos
pasirašomas bendradarbiavimo susitarimas ir Vilniuje įsteigiamas TMO biuras. Įdomus faktas tai,
kad prieš pasirašant šį susitarimą, Vidaus reikalų ministerijos parengtame aiškinamajame rašte
nurodyta, kad:
Pagrindinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos susitarimo
ratifikavimo tikslas - plėsti santykius su šia organizacija migracijos srityje bei sudaryti prielaidas
toliau vystyti įvairias programas migracijos klausimais ( viena iš pastarųjų - nelega1ių migrantų
grąžinimas į jų kilmės šalis).

Galima daryti prielaidą, kad skliausteliuose esanti pastaba yra susijusi su savanoriško
sugrįžimo pagalbos programomis. Aišku, tuometinis teisinis žodynas ir politinis kontekstas dar
nebuvo palankus atsirasti dokumentuose „savanoriško sugrįžimo“ sąvokai, nes sąvoka „nelegalių
migrantų grąžinimas“ labiau atspindi imperatyvią valstybinių institucijų nuostatą grįžtamosios
migracijos atžvilgiu.
Apžvelgiant TMO ir Lietuvos Vyriausybės bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo
svarstymo Seime dokumentus, galima labai aiškiai įžvelgti pragmatišką politikų požiūrį į TMO.
Organizacija pirmiausiai buvo siejama su klausimu, kaip spręsti nelegalios migracijos problemas ir
kaip sugrąžinti nelegalius migrantus į jų kilmės šalis, pavyzdžiui, Bangladešą ar Afganistaną,
mažiausiomis finansinėmis sąnaudomis. Kitaip sakant, TMO vaidmuo akivaizdžiai buvo siejamas
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su nelegalios migracijos problemų sprendimu, kurių nepajėgia arba nenori imtis spręsti valstybinės
institucijos. Todėl 1997-2002 metų laikotarpiu teikta savanoriško sugrįžimo pagalba buvo labiau
orientuota būtent į nelegalius migrantus, o ne prieglobsčio prašytojus.
1998-2002 TMO inicijuoja projektą SMIBAL– Nelegalių migrantų savanoriškas
sugrįžimas iš Baltijos šalių (angl. - Voluntary Returns of Stranded Migrants from the Baltic
Countries). Projekto tikslas – padėti sugrįžti nelegaliems migrantams iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos
į jų kilmės šalis.
Tikslinė grupė – migrantai, kurie buvo sulaikyti už neteisėtą sienos kirtimą ar buvimą
Lietuvos teritorijoje, ir migrantai, kuriems buvo atsisakyta suteikti prieglobstį Lietuvoje. Projektą
finansavo JAV ir Suomijos vyriausybės.
Sugrįžusių migrantų skaičius, kurie pasinaudojo savanoriško sugrįžimo pagalba: 2000 m.
– 124 asmenų; 2001 m. – 90; 2002 m. – 40.

VI.1. A. APIBENDRINANTIS KOMENTARAS
Savanoriško sugrįžimo programos daugelyje Europos valstybių dažniausiai inicijuojamos
TMO, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis. Pirmieji bandomieji projektai
atlieka svaraus argumento funkciją, kad kai kurias migracijos problemas galima išspręsti paprastai,
su mažesnėmis sąnaudomis ir diegiant visiškai kitokį požiūrį į nelegalius migrantus. Konkrečiais
pavyzdžiais įrodžius savanoriško sugrįžimo idėjos ir pagalbos naudą, bandoma užtikrinti, kad
valstybė bus suinteresuota plėtoti tokią programą ir skirti jai finansavimą. Pagrindiniai siūlomų
sprendimų efektyvumo kriterijai yra mažesnės sąnaudos, greitesnis kelionės bei techninis
sugrąžinimo proceso organizavimas.
Sėkmingo starto pavyzdžiai Europoje gali būti Didžioji Britanija ir Vengrija. Didžioji
Britanija savanoriško sugrįžimo programas pradėjo vykdyti tik 1999 metais. TMO buvo pavesta
įgyvendinti bandomuosius projektus, kurie greitai transformavosi į plačią ir ilgalaikę Savanoriško
sugrįžimo pagalbos programą VARP (anlg. – Voluntary Assisted Return Program).
Vengrijoje pirmieji savanoriško sugrįžimo projektai pradėti 1992 metais, kuriuos vykdo
TMO kartu su Pasienio tarnyba. Po sėkmingo ir stabilaus penkių metų darbo su sugrįžtančiais
migrantais, 1997 m. TMO ir Vengrijos vyriausybė pasirašo memorandumą dėl ilgalaikės programos
steigimo ir finansavimo. Taip atsirado Vengrijos savanoriško sugrįžimo programa HARP.
Lietuvoje pirmoji savanoriško sugrįžimo pagalbos schema buvo diegiama panašiu principu
– pritraukiant išorinį finansavimą iš donorų ir siūlant organizacinę pagalbą sugrąžinant migrantus į
jų kilmės šalis. Savanoriško sugrįžimo modelis 1997-1998 metais tikrai įrodė savo privalumus –
padėta sugrįžti įspūdingam migrantų skaičiui. Tačiau šios sėkmingos patirties akivaizdoje lieka
vienas neatsakytas klausimas - kodėl pirmieji projektai nesugebėjo padėti pamatų atsirasti ilgalaikei
programai ir kodėl neužtikrinta finansinė valstybės parama?
2004 metais parengtoje Europos šalių savanoriško sugrįžimo programų apžvalgoje Return
Migration: Policies & Practices in Europe, kurioje išsamiai pristatyta tuo metu teiktos pagalbos
Lietuvoje apžvalga, užsimenama, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė ketino finansuoti 25%
programos vykdymo sąnaudų. Tačiau, kaip rodo istorija, iki pat 2010 metų šis ketinimas ir liko tik
ketinimu.
Pirmųjų bandymų diegti savanoriško sugrįžimo schemą Lietuvoje išskirtinis bruožas yra
tai, kad projektų tikslinė grupė buvo nelegalūs migrantai, kurie įstrigo Lietuvoje keliaujant tranzitu į
ekonomiškai pažangesnes Vakarų Europos šalis. Trumpalaikės programos buvo skirtos spręsti tos
dienos problemas, bet ne kurti ilgalaikę valstybinę strategiją. Tuo metu daugelyje Vakarų Europos
šalių sprendė kiek kitokią problemą – kaip padėti prieglobsčio prašytojams, kurių prašymai nebuvo
patenkinti, sugrįžti į kilmės šalis. Tuometinė Lietuvos situacija buvo gana panaši į Lenkijos, kuri
irgi labiau sprendė nelegalių migrantų klausimą, o ne prieglobsčio problemas. Būtina atkreipti
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dėmesį į tai, kad 1997-2000 metais daugelyje Europos šalyse funkcionavusių savanoriško sugrįžimo
schemų nebuvo skirtos nelegaliems migrantams, o Europos pabėgėlių fondas rėmė tik tuos
projektus, kurie daugiau buvo orientuoti į migrantus, susijusius su prieglobsčio sistema.

VI.2. SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS PROJEKTAI, 2005-2009 M.
Po gana sėkmingo savanoriško sugrįžimo pagalbos projektų starto 1997-98 metais, 20032004 metais Lietuvoje savanoriško sugrįžimo projektai nevykdomi dėl finansavimo trūkumo. TMO,
kurios vienas prioritetinių strateginių tikslų yra savanoriško sugrįžimo pagalbos organizavimas,
ieško šios veiklos finansavimo Europos Sąjungos fonduose.
2005 m. TMO pradeda vykdyti Savanoriško sugrįžimo programą, kurią remia Europos
pabėgėlių fondas. Šio projekto tikslinės grupės yra:
- trečiųjų šalių piliečiai, kurių prašymas suteikti prieglobstį Lietuvoje buvo atmestas;
- trečiųjų šalių piliečiai, kurie kreipėsi dėl prieglobsčio, bet nusprendė grįžti į kilmės šalį;
- asmenys, turintys pabėgėlio statusą Lietuvoje;
- asmenys, kurie naudojasi papildoma apsauga ir turi laikiną leidimą gyventi šalyje, bet
kurių laikino leidimo galiojimo terminas artėja prie pabaigos ar baigėsi ir nėra
pratęsiamas.
Projekto metu TMO padėjo sugrįžti 35 migrantams į kilmės šalis, kurių daugelis buvo
Rusijos Federacijos piliečiai iš Čečėnijos.
Projektui pasibaigus, 2006 metų pirmą pusmetį savanoriško sugrįžimo pagalba nebuvo
teikiama. 2006 m. antroje pusėje pradedamas naujas Europos pabėgėlių fondo remiamas projektas,
kuris tęsiasi iki 2008 metų. Tai yra iš dalies ankstesnio projekto tąsa, kur šiek tiek susiaurinamos
tikslinės migrantų grupės. Savanoriško sugrįžimo programos paramą gali gauti:
- trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie naudojasi tarptautinės apsaugos
forma Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinius teisės aktus (pabėgėlio statusas ar
papildoma apsauga);
- trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie pateikė prašymus suteikti bet
kokios formos apsaugą.
Projekto metu pagalba suteikta 30 migrantų, tarp kurių dominuoja sugrįžtantys į Rusiją,
Gruziją ir Nigeriją.
2009 metais nevykdomas joks projektas, todėl savanoriško sugrįžimo pagalba neteikiama.
Visus projektus išimtinai vykdo TMO. Nei vienas projektas nefinansuojamas iš Lietuvos
valstybės biudžeto.

VI.2.A. APIBENDRINANTIS KOMENTARAS
2005-2009 metais savanoriško sugrįžimo pagalba migrantams Lietuvoje teikiama
trumpalaikių projektų dėka, kurie yra finansuojami Europos pabėgėlių fondo. Tai neleidžia
nusistovėti stabilesniam pagalbos teikimo modeliui. Kadangi Europos pabėgėlių fondas daugiau
orientuotas į migrantus, kurie susiję su prieglobsčio sistemos funkcionavimu, atitinkamai
apribojamos migrantų grupės, galinčios gauti paramą. Jos susiaurinamos, kas akivaizdžiai atsispindi
sugrąžinamų migrantų statistikoje. Nelegaliai šalyje esantys migrantai negali pretenduoti į pagalbą.
Galima daryti aiškią išvadą, kad projektai vykdomi ne pagal tai, kur pagalbos labiausiai reikia, bet
pagal tai, kur yra prieinamas finansavimas. Tai - valstybinės strategijos nebuvimo rezultatas.
Situacija, kuri tikrai nebuvo patenkinama, atspindi platesnius pokyčius vykstančius
Lietuvoje ir Europoje. Įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą, iš dalies keičiasi jos statusas bendrame
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tarptautinės migracijos kontekste. Kaip ir daugelyje kitų ES naujokių, Lietuvoje tikėtasi
padidėsiančio migrantų skaičiaus, kurie norėtų pasilikti gyventi Lietuvoje kaip ES šalyje. Tokie
lūkesčiai iš dalies formavo ir bendros migracijos politikos nuostatas, tikintis, kad viena svarbesnių
problemų taps prieglobsčio suteikimas trečiųjų šalių piliečiams. Nekeista, kad lyginant 1997-98 ir
2005-2009 laikotarpius stebimas tikslinių migrantų grupių pasikeitimas. Jei anksčiau donorų
pagalba buvo daugiau orientuota į tranzitu keliavusių ir įstrigusių migrantų sugrąžinimą, tai įstojus į
ES tenka daugiau rūpintis migrantais, prašančiais prieglobsčio. Panašių Europos pabėgėlių fondo
remiamų projektų pagausėjimas stebimas daugelyje ES naujokių šalių. Tačiau Lietuvoje drastiško
prašančiųjų prieglobsčio augimo nebuvo.
Kodėl nesulaukta valstybės paramos? Galimos įvairios priežastys. Pirmiausiai, prašančiųjų
prieglobsčio Lietuvoje skaičius nėra didelis, kad jį galima būtų įvardinti kaip neatidėliotinai
spręstiną problemą. Kadangi Europos pabėgėlių fondas rėmė būtent tik tokių migrantų sugrąžinimą,
imtis ES finansuojamų projektų gali būti ir netikslinga, nes jų administravimas reikalauja žymiai
didesnių sąnaudų, nei teikia naudą. Pavyzdžiui, valstybinėms institucijoms nutarus kartu dalyvauti
su TMO šiuose projektuose ir garantuoti savo indėlį, būtų reikalingi papildomi projektų valdymo ir
administravimo ištekliai bei žmoniškieji resursai. 2003-2006 metais beveik visose valstybės
institucijose ES finansuojamų projektų valdymo gebėjimai buvo dar tik formavimosi stadijoje, o
pati lėšų administravimo sistema – labai nelanksti.
Kita vertus, 2004-2009 metais svarbesnės migracijos problemos buvo matomos kitur, tai
prekyba žmonėmis ir ekonominė emigracija iš Lietuvos. Būtent ten daugiau sutelkta dėmesio,
pajėgumų ir finansų. Prekybos žmonėmis problema 2002-2006 metais tampa labai svarbiu
tarptautinės migracijos klausimu visoje Europoje. Tai iliustruoja tai, kad daugelyje ES šalių
atsiranda specialios pagalbos programos, skirtos nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, ir į jų
vykdymą įsitraukia labai daug institucijų.
2005-2009 metų laikotarpis yra svarbus ir tuo, kad šalyje suaktyvėja dėmesys ES fondams
ir įgyjamos projektų valdymo kompetencijos, domėjimasis finansavimo schemomis ir jų teikiama
nauda. Šios kompetencijos atveria žymiai didesnes galimybes tarptautiniam bendradarbiavimui ir
bendrų veiksmų programų įgyvendinimui. Tai leido pasirengti vėlesniems ES fondų lėšų
įsisavinimo etapams, turint galvoje Europos grąžinimo fondo atsiradimą 2008 metais ir jo teikiamas
galimybes diegti savanoriško sugrįžimo programas nacionaliniam kontekste.

VI.3. EUROPOS GRĄŽINIMO FONDO FINANSUOJAMI SAVANORIŠKO
SUGRĮŽIMO PROJEKTAI, 2010
2009 m. gruodį TMO pradeda vykdyti keturis savanoriško sugrįžimo projektus. Projektai
vykdomi įgyvendinant 2008 m. Europos grąžinimo fondo metinę programą. Veiklos finansuojamas
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.
1. Projektas „Grįžtu namo“: Pagalba teisėtai ir neteisėtai Lietuvoje esantiems trečiųjų
šalių piliečiams savanoriškai grįžti į kilmės šalis. Projekto tikslas – suteikti galimybę savanoriškai
grįžti užsieniečiams, kurie dėl lėšų trūkumo negali susimokėti už kelionę ir įvykdyti prievolės
išvykti.
2. Projektas „Savanoriškas grįžimas pažeidžiamiems asmenims“: Pagalba savanoriškai
grįžti į kilmės šalis asmenims, kurie turi specialių poreikių ar yra pažeidžiami. Šio projekto tikslas –
padėti grįžti asmenims, kurie turi papildomų poreikių dėl jų sveikatos būklės, situacijos ar amžiaus.
Be standartinės grįžimo organizavimo pagalbos (konsultavimo, kelionės dokumentų gavimo,
maršruto organizavimo, tranzito, pasitikimo pagalbos organizavimo), pažeidžiamiems asmenims
teikiamos papildomos medicininės (konsultacijos, gydymas ir pan.) ar kitos paslaugos pagal

59

ES šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų gerosios patirties studija „Grįžtu namo“
_____________________________________________________________________________________________

poreikį. Grįžtant, priklausomai nuo situacijos, organizuojama medicininė arba humanitarinė palyda
iki kilmės šalies. Lydintysis žmogus užtikrina, kad keleivis saugiai pasieks savo namus.
3. Projektas „Reintegracija – nauja galimybė tėvynėje“. Reintegracijos pagalba skirta
padėti savanoriškai į kilmės šalis grįžtantiems asmenims ten įsitvirtinti ir taip sumažinti jų
pakartotinės neteisėtos ir/ar nesėkmingos migracijos tikimybę.
Lietuvoje pagal 2008 m. Europos grąžinimo fondo metinę programą įgyvendinamas
pilotinis reintegracijos projektas. Jo metu vykdomos šios pagrindinės veiklos:
- rengiama reintegracijos gerosios praktikos studija ir numatomos reintegracijos pagalbos
teikimo iš Lietuvos į kilmės šalis savanoriškai grįžtantiems asmenims gairės;
- nustatomos reintegracijos galimybės dviejose šalyse (numatyta Gruzijoje ir Moldovoje;
šios šalys pasirinktos pagal ES Rytų partnerystės programos, kurioje aktyviai dalyvauja ir Lietuva,
prioritetus);
- teikiama reintegracijos pagalba savanoriškai iš Lietuvos į kilmės šalis grįžtantiems
asmenims (bandomieji projektai).
4. Projektas „Efektyvus grąžinimo mechanizmas: pareigūnų gebėjimų stiprinimas“.
Pareigūnų ir specialistų, dalyvaujančių grąžinimo procese, kompetencijos didinimas ir gebėjimų
stiprinimas pritaikant gerąją užsienio šalių praktiką, perkeliant Grąžinimo direktyvą,
bendradarbiavimo stiprinimas.
Šio projekto tikslas – padėti grąžinimo procedūroje dalyvaujantiems specialistams
tinkamai įgyvendinti ir tobulinti grąžinimo procedūrą atsižvelgiant į kitų ES narių praktiką. Projekto
veiklomis taip pat siekiama sustiprinti bendradarbiavimą tarp visų institucijų, kurios dalyvauja
organizuojant užsieniečių išvykimą iš LR.
Įgyvendinant projektą vykdomos tokios veiklos:
1. religinių bendruomenių mokymas ir informavimas apie savanorišką grįžimą;
2. seminarų regioninėms migracijos tarnyboms, savivaldybių darbuotojams, pasienio
pareigūnams organizavimas;
3. mokymų oro linijoms, jas aptarnaujančioms bendrovėms, oro uosto pasienio ir oro
saugumo darbuotojams organizavimas;
4. pažintinių vizitų siekiant perimti gerąją praktiką grąžinimų organizavimo ir Grąžinimo
fondo administravimo srityse organizavimas.

VI.3.A. APIBENDRINANTIS KOMENTARAS
Europos grąžinimo fondo atsiradimas suaktyvina savanoriško sugrįžimo pagalbos
programas ir projektus visose Europos Sąjungos šalyse. Europos grąžinimo fondas remia
savanorišką sugrįžimą ir teikia paramą jį skatinančioms šalims. Tos šalys, kurios ilgą laiką
orientavosi į priverstinį išsiuntimą iš šalies, pavyzdžiui kaip Graikija, yra priverstos imtis
savanoriško sugrįžimo pagalbos projektų. Taip pat fondas suteikia galimybę paremti ne tik
prieglobsčio prašančių migrantų sugrąžinimą, bet ir nelegalių migrantų. Pavyzdžiui, Norvegija, kuri
irgi turi galimybę pasinaudoti šio fondo parama, iki 2008 metų neteikė pagalbos nelegaliai šalyje
esantiems migrantams. Bet nuo 2008 metų pradėjo ją teikti, nes taip užsitikrino didesnę ES paramą
migracijos reguliavimo politikos vykdymui. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad akivaizdžiau
skatinamas sugrąžinamų migrantų reintegracijos priemonių diegimas kilmės šalyse. Vis daugiau
migrantų gali pretenduoti į paramą, kuri turėtų užtikrinti jų sėkmingą prisitaikymą visuomenėje ir
darbo sferoje (kilmės šalyje).
Europos grąžinimo fondo atsiradimas diversifikuoja savanoriško sugrįžimo pagalbos
programas ir leidžia daugiau eksperimentuoti nacionaliniuose kontekstuose. Svarbu ir tai, kad
fondas į programų vykdymą aktyviau įtraukia valstybines institucijas, kurios turi prisidėti prie
vykdomų projektų. Iš dalies valstybės finansinė našta yra sumažinama, bet užtikrinamas jos indėlis.
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Tokią situaciją paranku išnaudoti toms valstybėms, kurios neturi ilgalaikių savanoriško
sugrįžimo programų. Projektų dėka galima parengti ilgalaikės programos schemą ir pradėti ją diegti
kartu su Europos grąžinimo fondo parama.
Žvelgiant iš bendros perspektyvos, 2010 metais Lietuvos TMO vykdomi projektai suteikia
neblogas galimybes bandyti kurti ilgalaikės programos strategiją. Pirmiausia, į šiuos projektus
aktyviai įtrauktos valstybinės institucijos, kurios atsakingos už praktišką migrantų sugrąžinimo
organizavimą. Antra, šiose institucijoje aktyviai supažindinama su savanoriško sugrįžimo idėja, kur
TMO parodo turinti įdirbį, žinias ir kompetencijas. Trečia, pažintis su užsienio patirtimi bei
Europos grąžinimo fondo pasiryžimas remti savanorišką sugrįžimą formuoja pozityvią valstybės
tarnautojų nuostatą tokios programos atsiradimo atžvilgiu.

VI.4. TEISINIS SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO REGLAMENTAVIMAS
Lietuvoje savanoriško sugrįžimo ir pagalbos sąvokos nėra apibrėžtos įstatyminių aktų.
Taip pat nėra paskirta nei viena atsakinga valstybinė institucija, kuri turėtų teikti tokią pagalbą ar
organizuoti ją.
Migrantų sugrąžinimą ir priverstinį išsiuntimą iš šalies reglamentuoja Lietuvos
Respublikos įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties. Tačiau šiame įstatyme nėra numatyta, kad
migrantas, kuris pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus turi palikti Lietuvos Respublikos
teritoriją, galėtų pasinaudoti savanoriško sugrįžimo parama. Įstatyme numatyta, kad
bendradarbiaujantis ir išreiškęs norą grįžti migrantas gali būti grąžinamas savanoriškai. Be šios
trumpos pastabos įstatyme apie savanorišką sugrįžimą daugiau nebeužsimenama.
Lietuvoje TMO ir VRM neturi susitarimo (memorandumo) dėl savanoriško grįžimo
pagalbos teikimo, kuris daug kur ES pasirašytas.
Toks teisinis neapibrėžtumas sukuria daug neaiškumų, ar galima teikti tokią pagalbą
migrantui iš viso, kas turėtų imtis atsakomybės, kokias pagalbos formas galima taikyti, kas turėtų
inicijuoti ir finansuoti tokių programų vykdymą, kaip keistųsi migranto teisinis statusas, jam
nutarus pasinaudoti savanoriško sugrįžimo programa ir pan.
Kadangi 2010 metais ketinama į Lietuvos Respublikos teisės aktus perketi Grąžinimo
direktyvos nuostatas, gali būti, kad situacija pasikeis, bus aiškiai atskirtas savanoriškas sugrįžimas
nuo priverstinio sugrąžinimo ir bus sukurtos aiškesnės prielaidos formuoti valstybinę savanoriško
sugrįžimo skatinimo ir pagalbos sistemą.

VI.4.A. APIBENDRINANTIS KOMENTARAS
Savanoriško sugrįžimo ir pagalbos sąvokos yra menkai apibrėžtos ES šalių
nacionaliniuose teisės aktuose. Pavyzdžiui, seniausiai savanoriško sugrįžimo programą vykdanti
Vokietiją neturi šių sąvokos turinio apibudinimo. Tad bendrame ES šalių kontekste Lietuvos
įstatymai nėra teisinės praktikos išimtis.
Dažniausiai teisiniuose aktuose egzistuoja užuominos, kad migrantas gali apsispręsti savo
noru grįžti ir kad jam turėtų būti suteikta pagalba. Paradoksalu, bet tokio neapibrėžtumo sąlygose
savanoriško sugrįžimo programos gali labai sėkmingai funkcionuoti ir sugrąžinti į kilmės šalį kelias
dešimtis tūkstančių migrantų.
Savanoriško sugrįžimo ir pagalbos sąvokos dažnai apibrėžiamos kitokiuose
nacionaliniuose dokumentuose kaip fondų reglamentai, programų ar projektų aprašuose,
bendradarbiavimo susitarimuose tarp vyriausybių ir TMO. Pavyzdžiui, Vengrijoje savanoriškas
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sugrįžimas, pagalba, atsakingos institucijos ir finansavimo tvarka yra apibrėžtos 1997 m. TMO ir
Vengrijos vyriausybės memorandume dėl savanoriško sugrįžimo programos kūrimo.
Kiek svarbesnis elementas būtų įstatymiškas įpareigojimas vykdyti tokias programas ir jas
finansuoti. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje 2002 metais priimtas Tautybės, imigracijos ir
prieglobsčio suteikimo įstatymas įpareigoja Vidaus reikalų ministeriją tiesiogiai finansuoti
savanoriško sugrįžimo programas vykdančias institucijas – TMO ir nevyriausybinę organizaciją
Refugee Action.

VI.5. SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBĄ TEIKIANČIOS INSTITUCIJOS
Kalbant apie Lietuvoje veikiančią savanoriško sugrįžimo pagalbos sistemą, galima išskirti
penkis pagrindinius veikėjus.
TMO, kuri praktiškai organizuoja migrantų sugrąžinimą į jų kilmės šalį.
Užsieniečių registracijos centras (toliau – URC), kuriame teismo sprendimu laikinai
apgyvendinami neteisėtai esantys ir neteisėtai atvykę į Lietuvą užsieniečiai. Migracijos
departamento sprendimu URC taip pat apgyvendinami užsieniečiai, prašantys suteikti pabėgėlio
statusą Lietuvoje. Tarp URC uždavinių taip pat yra savanoriško užsieniečių grįžimo į kilmės šalis
organizavimas bei užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos. Būtent šiame centre TMO darbuotojai,
įgyvendindami savanoriško grįžimo pagalbos teikimo programą, susitinka su migrantais, platina
informaciją apie savanoriško grįžimo galimybę ir konsultuoja užsieniečius.
Pabėgėlių priėmimo centras Rukloje – kur apgyvendinami prieglobsčio prašytojai, kurie
yra jau gavę pabėgėlio statusą arba specialų leidimą pasilikti Lietuvoje. Čia vykdoma informacijos
sklaida ir konsultavimas užsieniečių, susidomėjusių galimybe atsisakyti Lietuvoje suteiktos
apsaugos ir grįžti namo. Galima paminėti, kad šio centro gyventojai sudaro labai nedidelę
savanoriško sugrįžimo programos tikslinės grupės dalį.
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, kuris
teikia TMO informaciją apie užsieniečių teisinį statusą bei informuoja užsieniečius apie savanoriško
sugrįžimo galimybes.
Policijos departamentas, kuriam priklauso migracijos tarnybos ir Vilniaus migracijos
valdyba. Jos išrašo įpareigojimus išvykti ir nukreipia migrantus į TMO. Taip pat jų darbuotojai
informuoja apie savanorišką sugrįžimą, jų patalpose yra plakatai, skrajutes.
Šalia šių pagrindinių veikėjų galima paminėti ir kitas institucijas, kurios iš dalies įsitraukia
bei padeda vykdyti savanoriško sugrįžimo pagalbą, bet jų vaidmuo nėra toks reikšmingas. Tai
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, tarptautinės organizacijos kaip Raudonasis kryžius ir Caritas,
JTVPK, kelios nevyriausybinės organizacijos.

VI.5.A. APIBENDRINANTIS KOMENTARAS
ES šalyse savanoriško sugrįžimo programų vykdyme dalyvauja trys institucijos: valstybės
migracijos tarnybos, TMO ir nevyriausybinės organizacijos. Kiekvienoje šalyje kiekvienai
institucijai tenka nevienodas vaidmuo.
Lietuvoje svarbiausia yra TMO, kadangi ji rūpinasi pagalbos teikimu, jo finansavimu ir
praktišku organizavimu. Būtent ši organizacija turi daugiausiai patirties, žinių ir efektyvų tarptautinį
bendradarbiavimo tinklą. Valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo yra labai
minimalus, ypatingai kalbant apie pagalbos organizavimą ir finansavimą.
Šis modelis Lietuvą sugretina su tokiomis šalimis kaip Malta, Latvija ir Graikija.
Žvelgiant į ateitį iš dabarties konteksto, tikslinga būtų išlaikyti stiprią TMO poziciją ir
stiprinti valstybinių institucijų vaidmenį organizuojant bei finansuojant savanoriško sugrįžimo
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programas. Tokiu būdu artimiausi orientyrai gali būti Vengrijos ir Čekijos patirtys bei taikomi
modeliai, o tolimesnėje perspektyvoje galima būtų orientuotis į Didžiosios Britanijos savanoriško
sugrįžimo sistemos modelį. Bet kokia valstybinio lygio programa turi sulaukti rimtos paramos ir
palaikymo iš valstybės institucijų.

VI.6. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS
Lietuvoje savanoriško sugrįžimo pagalba diegiama panašiai kaip ir kitose šalyse. Bandoma
apimti visus pagalbos modulius, kurie buvo įvardinti IV.2.2 skyriuje.
Pagalbos moduliai Lietuvoje apima:
1. Informavimą ir informacijos sklaidą valstybinėse institucijose, nevyriausybinėse
organizacijose ir kitose informacinėse erdvėse. Informacijos sklaida atlieka tris
funkcijas. Pirma, pati svarbiausia funkcija, informacijos sklaida siekiama pritraukti
tikslines migrantų grupes bei suteikti paramą, kurią jie gali teisėtai gauti. Antra, su
savanoriško sugrįžimo ir pagalbos idėja supažindinami tie žmonės, kurie dirba
migracijos reguliavimo ir administravimo sistemose ir kurie yra tiesiogiai atsakingi už
migrantų sugrąžinimą. Trečia, formuojamas pozityvus savanoriško sugrįžimo vaizdinys
viešoje erdvėje ir bandoma įgyti visuomenės pasitikėjimą.
2. Migrantų konsultavimas ir atitikties programos reikalavimams nustatymas.
Konsultavimu siekiama, kad migrantas priimtų sprendimą turėdamas išsamią
informaciją apie esamas galimybes, apie teisinius padarinius jo statusui, galimas
grėsmes, pagalbos organizavimo detales. Kita vertus, TMO susisiekia su Migracijos
departamentu, kuris turi patvirtinti migranto teisinį statusą. TMO darbuotojai patys
nusprendžia, ar konkretus asmuo atitinka programos keliamus reikalavimus.
3. Pasirengimas kelionei ir kelionės organizavimas. TMO atstovai padeda sutvarkyti
kelionės dokumentus, aptariamas maršrutas, suderinamos datos, nuperkami bilietai.
Dažniausiai siekiama, kad kelionė būtų organizuota tiesiogiai į kilmės šalį. Jei to
negalima padaryti, suderinamos tranzito procedūros su kitų šalių TMO atstovybėmis.
4. Pagalba kilmės šalyje. Iki
2010 m. TMO duodavo sugrįžtančiam migrantui
kišenpinigius, kuriuos jis galėdavo panaudoti svarbiausių reikmių patenkinimui sugrįžus
į tėvynę. Nuo 2010 m. bandoma diegti reintegracijos priemones.
TMO atstovybė Vilniuje yra sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį organizuojant migrantų
sugrąžinimą, tad praktinis kiekvieno migranto sugrąžinimas atliekamas sklandžiai.

VI.6.A. APIBENDRINANTIS KOMENTARAS
TMO tarptautinė patirtis organizuojant migrantų sugrąžinimą visame pasaulyje suteikia
šiai organizacijai išskirtinį pranašumą visų kitų institucijų, teikiančių savanoriško sugrįžimo
pagalbą, atžvilgiu. TMO išgryninti pagalbos moduliai diegiami ES šalyse vadovaujantis tais pačiais
principais – organizavimo procesas neturi būti sudėtingas ir privalo turėti aiškią struktūrą.
Tad Lietuvoje taikoma pagalbos diegimo praktika savo esme nedaug kuo skiriasi nuo kitų
šalių diegiamų pagalbos modelių.
Lyginant Lietuvos pagalbos organizacinį modelį su TMO siūloma sistema, galima
pastebėti, kad mažiau patirties yra teikiant medicinines paslaugas migrantui prieš išvykimą ir
kelionės metu. Taip pat nevykdoma sugrąžintų migrantų stebėseną ilgalaikėje perspektyvoje. Šiuos
pagalbos modulius reikėtų labiau sustiprinti.
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VI. 7. LIETUVOS SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO SISTEMOS ATEITIES
PERSPEKTYVOS
2010 m. Europos migracijos tinklo ataskaitos Savanoriško grįžimo skatinimo programos ir
strategijos Lietuvos Respublikoje bei reintegracija trečiose šalyse autoriai teigia, kad Lietuvoje nėra
sukurtos savanoriško sugrįžimo sistemos, kad jai atsirasti trukdo teisinių reglamentų trūkumas,
projektinis finansavimas, veiklos tęstinumo ir valstybės paramos nebuvimas. Ši išvada yra per daug
kritiška.
Sistema yra sukurta, yra išbandyta, aiškūs praktiški veiklų vykdymo modeliai, yra
sukaupta patirtis ir žinios, yra institucinio bendradarbiavimo tinklas. Visa sukurta organizacinė
struktūra yra parengta darbui, ji dirba ir atitinka daugelio ES šalių organizacinius administracinius
modelius. Tačiau ši sistema nėra efektyviai išnaudota, kaip galėtų būti. Dėl šito labiausiai ir reikėtų
nerimauti.
Kaip buvo išsakyta pirmuosiuose studijos puslapiuose, savanoriškas sugrįžimas ir pagalba
yra valstybinė nuostata bei strategija, įgalinanti sugrąžinti imigrantą į jo kilmės šalį humanišku ir
garbingu būdu. Valstybės vaidmuo tokios pagalbos sistemos įgalinime yra lemiamas. Lietuvoje
savanoriško sugrįžimo sistemos negalę pirmiausiai lemia valstybinio požiūrio trūkumas į šią
tarptautinės migracijos valdymo priemonę. Nei tarptautinės organizacijos, nei nevyriausybinis
sektorius neturi tiek teisių ir galių, kad savarankiškai vykdytų svarbią tarptautinės politikos
programą. Kaip rodo ES šalių patirtis, tik vyriausybių remiamos savanoriško sugrįžimo sistemos
yra efektyvios ir leidžia pasiekti užsibrėžtus tikslus.
2008 metais atsiradęs Europos grąžinimo fondas ir jo finansinė parama, ilgametę
tarptautinę patirtį turinti ir žinias sukaupusi TMO bei jos vykdomi projektai yra pagrindinės
prielaidos bei argumentai, kurie leistų suaktyvinti Lietuvos valstybines institucijas, kurios savo
ruožtu įgalintų savanoriško sugrįžimo sistemos veikimą. Būtent dabartinis kontekstas suteikia tą
momentą, kada Lietuvoje gali atsirasti europietiška migracijos valdymo politikos nuostata bei
ilgalaikė savanoriško sugrįžimo pagalbos programa.
Kita vertus, neabejotina ir tai, kad ES ir tarptautinė bendruomenė taip pat darys spaudimą
atskiroms šalims, siekiant sutelkti jas ir harmonizuoti veiksmus sprendžiant tarptautinės migracijos
problemas. Atskiros valstybės, kurios menkai rūpinosi savanoriško sugrįžimo pagalbos teikimu, bus
priverstos imtis didesnės atsakomybės už vykdomą migracijos reguliavimo politiką ir garantuoti
humaniškus migrantų sugrąžinimo būdus. Tad jau dabar reikia įduoti politikams ir vyriausybei
racionalius argumentus, kuriais galima būtų sulaukti ne tik ES palankaus vertinimo, bet ir įgyti
Lietuvos piliečių palankumą vykdomos politikos atžvilgiu.
Todėl apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje yra sukurta funkcionuojanti savanoriško
sugrįžimo teikimo sistema ir per 12 metų įgyta praktinė pagalbos teikimo patirtis. Teisiškai
savanoriškas sugrįžimas yra reglamentuotas ES ir jo įgyvendinimui ES yra skyrusi finansavimą.
Tam, kad šiais ištekliais būtų tinkamai pasinaudota, Lietuvoje trūksta politinės valios ir nuoseklaus
finansavimo. Jų atsiradimas leistų sukurti teisinį pagalbos teikimo reglamentavimą, užtikrintų, kad
pagalba būtų teikiama ne vienetinių akcijų pagrindų, o taptų ilgalaike ir nuoseklia valstybine
migracijos valdymo politika.
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VII. BENDRAS SAVANORIŠKO SUGRĮŽIMO PAGALBOS
PROGRAMŲ VERTINIMAS
Žvelgiant į ES šalyse vykdomas savanoriško sugrįžimo politikos atmainas ir sukauptą
patirtį, galima pabandyti jas reziumuoti savanoriško sugrįžimo pagalbos nauda keliais teiginiais.
Ilgalaikėje perspektyvoje savanoriškas migranto apsisprendimas sugrįžti yra žymiai
tvaresnis sprendimas susieti save su tėvyne, nei priverstinis sugrąžinimas į ją. Suteikiant tinkamą
reintegracijos pagalbą, migrantas sklandžiau įveiks psichologinio ir socialinio prisitaikymo
sunkumus tuo laikotarpiu, kol suras būstą bei įsidarbins. Savanoriško sugrįžimo pagalbos programų
siūloma parama užtikrina efektyvesnę ir ilgalaikę reintegraciją.
Akivaizdu, kad grąžinančios valstybės kontekste savanoriškas sugrįžimas yra žymiai
efektyvesnis sprendinys nei deportacija, kur menkai paisoma sąnaudų dydžio, logistinių keblumų,
trūksta migranto noro bendradarbiauti, nepaisoma jo poreikių, politinių ir teisinių padarinių asmens
gyvenimui sugrįžus į tėvynę ar kitose valstybėse. Daugelio ES šalių praktika patvirtino, kad
savanoriškas sugrįžimas ir pagalba yra žymiai geresnė alternatyva priverstiniam sugrąžinimui. Šios
politinės priemonės įdiegimas paskatino sugrįžti nelegaliai ES šalyse esančius migrantus į savo
kilmės šalis. Tai atsispindi visų šalių statistikoje, kur pasinaudojančių savanoriško sugrįžimo
pagalbos programomis migrantų ir deportuotų asmenų skaičiaus santykis yra 1:3.
Lietuvoje savanoriško sugrįžimo pagalbos teikimo atkūrimas nuo 2010 m. padėjo išjudinti
prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, nes kai kurie prieglobsčio prašytojai grįžo į kilmės šalį
pasinaudoję būtent TMO pagalba.
1. Savanoriškas sugrįžimas yra labiau priimtinas ir efektyvesnis kaštų atžvilgiu
Nors daugelis ES šalių per paskutinius du dešimtmečius sustiprino migracijos kontrolę,
visos sutaria, kad humaniškumo ir kaštų efektyvumo požiūriu savanoriškas sugrįžimas yra žymiai
veiksmingesnis ir priimtinesnis nei priverstinis išsiuntimas iš šalies. Kaip parodė skirtingų šalių
patirtis, vieno migranto savanoriško sugrąžinimo sąnaudos gali būti mažesnės iki dešimties kartų
(pvz., Didžiojoje Britanijoje).
Savanoriško sugrįžimo pagalba daugelyje šalių menkai reglamentuota įstatymų. Ji
dažniausiai apibudinama administruojančio pobūdžio susitarimuose tarp migracijos reikalais
besirūpinančių institucijų bei šias programas vykdančių tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų.
Pvz., Suomijos vyriausybė buvo susitarusi su Tarptautine migracijos organizacija, kad migrantai,
kurie nebeturi teisės pasilikti šalyje ir neturi pakankamai resursų išvykti iš šalies, gali pasinaudoti
Tarptautinės migracijos organizacijos savanoriško sugrįžimo pagalbos programa.
Tačiau situacija keičiasi, nes daugelis vyriausybių stengiasi konkrečiau apibrėžti
savanoriško sugrįžimo ir pagalbos sąvokas įstatymuose, harmonizuoja nacionalinius teisės aktus su
Grąžinimo direktyvos principais. Prancūzijoje, kuri šiuo požiūriu yra išimtis, pagalba savanoriškam
sugrįžimui buvo jau apibrėžta 1945 metų ordinanse apie Užsieniečių atvykimo ir gyvenimo sąlygas
Prancūzijoje. Portugalijos 1998 m. Užsieniečių įstatymas numato savanoriško sugrįžimo pagalbą,
kuri tiesiogiai susiejama su Tarptautinės migracijos organizacijos vykdoma programa. 1999 metų
Danijos Repatriacijos įstatymas skatina savanorišką sugrįžimą informavimo dėka ir identifikuoja
platų tikslinių migrantų grupių spektrą, kuriems turėtų būti teikiama savanoriško sugrįžimo pagalba.
2003 m., kai Danijoje buvo atsisakyta patenkinti labai daug prieglobsčio prašymų, priimtas Statutas,
numatantis savanoriško sugrįžimo paramą tiems, kurie prieglobsčio prašymai buvo atmesti. 2002
metais Didžioji Britanija įstatymiškai apibrėžia savanoriško sugrįžimo pagalbą ir nurodo, kad jas
vykdančių institucijų veikla turi būti tiesiogiai finansuojama iš valstybės biudžeto.
Belgijoje 2008 m. išlaidos vienam savanoriško sugrįžimo atvejui buvo 720 eurų, kas buvo
susiję tik su jo sugrįžimo organizavimo išlaidomis. Įskaičiavus administravimo, biuro išlaikymo ir
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kitas komunikacijos sąnaudas – vieno savanoriško sugrįžimo atvejo sutvarkymas įvertinamas 1250
eurų. Reintegracijos parama vienam žmogui – 1100 eurų.
2005 m. Didžiojoje Britanijoje vieno savanoriško sugrįžimo organizavimas valstybei
kainavo apie 1,1 tkūst. svarų, kai priverstinio imigranto išsiuntimo iš šalies atveju šios išlaidos siekė
apie 11 tūkst. svarų. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad išlaidos apima tiek kelionės organizavimo
kaštus, tiek administravimo sistemos funkcionavimo kaštus.
2008 m. Belgijoje vieno savanoriško sugrįžimo sutvarkymo atvejis valstybei vidutiniškai
kainavo apie 1250 eurų. Šioje sumoje apie 720 eurų tenka tik kelionės organizavimui, o likusi dalis
– sistemos administravimo, darbuotojų darbo atlygiui, komunikacijos, informavimo ir leidybos
reikmėms.
Laikas, per kurį migrantas palieka šalį, taip pat svarbus efektyvumą matuojantis
indikatorius. Lyginant, per kiek laiko migrantas palieka šalį pasirinkus savanoriško sugrįžimo
schemą ar bandant jį išsiųsti iš šalies priverstinai, tai laiko sąnaudos skiriasi daugiau nei 3-4 kartais.
Pavyzdžiui, Švedijoje savanoriško sugrįžimo atvejais 2004-2008 m. prireikdavo nuo 82 iki 134
dienų (vidutiniškai – 101 diena), o priverstinio išsiuntimo iš šalies atvejais – nuo 164-760 dienų
(vidutiniškai – 412 dienų).
2. Informavimo ir konsultavimo reikšmė inicijuojant sprendimą sugrįžti
Daugelis savanoriško sugrįžimo programų migrantų informavimą bei konsultavimą laiko
sprendimo formavimo strategija, padedančia aiškiau priimti sprendimą dėl sugrįžimo. Danai
pastebėjo, kad plečiant geografinę vykdomų programų apimtį ir suteikiamos informacijos kiekį,
akivaizdžiai auga savanoriškai apsprendžiančiųjų sugrįžti migrantų skaičius. Decentralizuotas
informacijos teikimas susijęs su nuostata, kad prieglobsčio prašytojai kuo anksčiau gautų
informaciją apie savanoriško sugrįžimo galimybę, nes sprendimo nepriėmimas ir delsimas gali vesti
link priverstinio išsiuntimo iš šalies.
Pavyzdžiui, 1999 metais priimtas ir 2000 metais įsigaliojęs Danijos Repatriacijos
įstatymas apibrėžia migrantų informavimą kaip ypač svarbią savanorišką sugrįžimą skatinančią
priemonę, kuri turi būti taikoma neatsižvelgiant į migrantų teisinį statusą – legalų ar nelegalų
būvimą šalyje. Daugelis šalių, kaip Didžioji Britanija, Norvegija, Šveicarija, pabrėžia informacijos
svarbą motyvuojant potencialius migrantus, skatinant sugrįžimą ir sėkmingą jų integraciją namuose.
Informacines paslaugas intensyviai siūlo Didžiosios Britanijos, Suomijos, Švedijos,
Šveicarijos vyriausybės potencialiems migrantams, kai jie dar naudojasi prieglobsčio sistemos
teikiamu teisiniu statusu arba yra sulaikymo centruose, arba jau jiems pradėtas išsiuntimo iš šalies
procesas. Švedija paskiria kiekvienam prieglobsčio prašytojui socialinį darbuotoją, kuris padeda
jiems prieglobsčio prašymo nagrinėjimo proceso metu ir supažindina su savanoriško sugrįžimo
galimybe. Panašią funkciją atlieka ir Didžiosios Britanijos migracijos tarnybos darbuotojai, kurie
yra paskiriami rūpintis konkretaus migranto prieglobsčio prašymo procedūros eiga bei priežiūra.
Vengrija svarstė galimybę, kad sienos apsaugos pareigūnai teiktų informaciją pabėgėlių centruose
apie savanoriško sugrįžimo galimybes kartu su Tarptautinės migracijos organizacijos atstovais.
Austrija bei Italija taip pat pabrėžia informavimo ir konsultavimo svarbą sulaikymo centruose.
3. Glaudus ministerijų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų bei migrantų grupių
bendradarbiavimas
Daugelyje šalių migrantui pagalbą teikia TMO, kuri imasi visų funkcijų ir darbų vykdymo.
Kitais atvejais dirbama su partneriais tinkle, dažniausiai nevyriausybinėmis organizacijomis, kur
TMO tenka koordinatoriaus vaidmuo. Įgyvendindama sugrįžimo programas TMO dirba su kitomis
tarptautinėmis organizacijomis, kaip JTVPK ir Jungtinių tautų vystymo programos atstovais,
savanoriškomis pabėgėlių bei migrantų organizacijomis, jų padaliniais. Dažniausiai tokios
organizacijos pataria negavusiems prieglobsčio ir kitiems migrantams kreiptis į TMO, iš kurios jie
gali sulaukti pagalbos.
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1997 metais TMO ir JTVPK pasirašė memorandumą dėl bendrų veiksmų. Svarbi šio
memorandumo dalis apibrėžia bendradarbiavimą siekiant padėti sugrįžti namo negavusiems
prieglobsčio ir nelegaliems migrantams. Būtent čia pabrėžiama, kad TMO turi stiprinti savo
vaidmenį padedant sugrįžti tiems, kurie neturi pabėgėlio statuso.
1997 m. spalio 15 d. Budapešto procesas, kuriam priklauso 49 šalys, Ministrų
konferencijoje nelegalios migracijos klausimais priėmė sprendimus, nurodančius, kad
suinteresuotos valstybės gali pasinaudoti TMO pagalba skatinant savanorišką sugrįžimą į kilmės
šalis. TMO dalyvauja kaip konsultantė įvairiuose tarptautinio lygio pasitarimuose tarptautinės ir
nelegalios migracijos klausimais.
Daugelio šalių praktika rodo, kad nevyriausybinių organizacijų ir migrantų grupių
įtraukimas į savanoriško sugrįžimo skatinimo programas yra esminis sėkmingo planavimo ir
sugrįžimų organizavimo garantas. Jį aktyviai puoselėja Didžioji Britanija, Ispanija, Danija, Belgija
bei Nyderlandų karalystė. Nevyriausybinės organizacijos perima dalį darbų, sukuria efektyvią
informacinę erdvę ir lengviau pasiekia tikslines migrantų grupes. Kita vertus, pasitikėjimas
pabėgėlių ir migrantų problemomis besirūpinančiomis organizacijomis yra žymiai didesni nei
valstybės institucijomis, todėl nelegaliai šalyje esantiems migrantams yra lengviau kreiptis pagalbos
būtent į nevyriausybines organizacijas.
4. Bendradarbiavimas tarp migranto kilmės šalies ir tikslinės šalies
Savanoriško sugrįžimo modelis skatina tarptautinį bendradarbiavimą. Tarptautinis
bendradarbiavimas tarp valstybių yra būtinas, kadangi jos turi aiškiai apibrėžti, kaip vykdomos
sugrąžinimo procedūros. Vienas iš galimų bendradarbiavimo schemų yra bendradarbiavimas
tarpininkaujant TMO. ES valstybės turi tuos pačius tikslus ir įsipareigojimus sprendžiant migracijos
problemas, kurias bandoma įveikti TMO parengtų ir vykdomų programų dėka. Tokiose programose
šalys dažniausiai numato galimybę migrantui pasirinkti sugrįžimą savo noru.
Nauda priimančioms šalims. Šalia augančio sugrįžimų skaičiaus ir efektyvesnių
finansinių sąnaudų, svarbūs yra kiti dalykai. Tai sugrįžtančiųjų migrantų bei jų kilmės šalių
bendradarbiavimas (pvz., išduodant asmens dokumentus); padidėjusi tikimybė sugrįžusiems
pasilikti kilmės šalyje; palankesnis visuomenės bei nevyriausybinių organizacijų požiūris į
migracijos sukeltų problemų sprendimą bei sugrąžinimą.
Nauda kilmės šalims. Priverstinis sugrąžinimas gal sukelti nesusipratimus, trintį ir
nevienodų prioritetų nustatymą tarp kilmės valstybės ir priimančios valstybės. Savanoriško
sugrįžimo kontekste šalys žymiai geriau rūpinasi kitos šalies piliečiais. Tai labai aiškiai pripažįsta
migrantų bendruomenės priimančiose šalyse, kadangi jos irgi jaučia esančios atsakingos už
migracijos sukeltų problemų sprendimą.
Nauda tranzitinėms šalims. Nukentėję nuo prekybos žmonėmis dažniausiai atsiduria
keblioje situacijoje dėl migracijos kontrolės tranzitinėse šalyse, kurios yra tarp kilmės ir tikslo
šalies. Sugrąžinimo kaštai yra dažniausiai yra pasidalijami tarp tranzitinių ir tikslinių šalių bei
regionų.
Nyderlandai linkę pabrėžti artimą bendradarbiavimą su migrantų kilmės šalimis; pvz.,
2000 m. kartu su Tarptautinės migracijos organizacijos pagalba buvo sustiprintas konsultavimasis
tarp ES ir trijų Kaukazo šalių. Tai leido priimti bendrą sutarimą dėl migrantų sugrąžinimo
organizavimo, reintegracijos ir techninių sprendimų priėmimo valdant migracijos procesus.
Readmisijos sutartys Europos valstybėse laikomas kaip tinkama prielaida suderinti
sugrįžimo procesus. Daugelis šalių turi tokius susitarimus, tačiau jie dažnai nenumato arba menkai
apibrėžia savanoriško sugrįžimo galimybes. Tokių sutarimų teigiamos ir neigiamos pusės buvo
identifikuotos vyriausybių, Tarptautinės migracijos organizacijos, Tarptautinio migracijos politikos
plėtros centro ICMPD (International Center for Migration Policy Development), Tarpvalstybinio
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konsultavimo biuro migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių klausimais (IGC) bei kitų organizacijų
ataskaitose ir darbiniuose dokumentuose.
TMO rekomendavo, kad tokiuose susitarimuose turėtų būti apibrėžta ir savanoriško
sugrįžimo pagalba, kuri atspindėtų tikrą valstybių bendradarbiavimo dvasią sprendžiant migracijos
problemas. Taip pat turėtų būti diegiamos subalansuotos ir suvienodintos priemonės ES šalyse, kad
nedidintų jų konkurencingumo, ypatingai kalbant apie finansinę paramą, teikiamą konkrečiose
šalyse.
5. Migrantų bendruomenės bruožų tyrimai
Daugelis šalių pabrėžė būtinybę tiksliau pažinti potencialių migrantų portretą, kad būtų
parengtos labiau subalansuotos programos. ES šalys – Didžioji Britanija, Nyderlandai, Belgija,
Skandinavijos šalys ir Vokietija – vykdo specialius migrantų bendruomenių tyrimus savo šalyse
(somaliečių, afganų, čigonų) ir sugrįžusių migrantų tyrimus jų kilmės šalyse (pvz., Somalyje, Šri
Lankoje), kad būtų parengti realistiški sugrįžimo planai, atitinkantys individualius poreikius bei jų
reintegracijos galimybes sugrįžus.
6. Savanoriško sugrįžimo skatinimo priemonės
Jos yra įvairios ir kiekviena turi specifinį poveikį. Piniginės išmokos, ypatingai sugrįžus,
atlieka dvi funkcijas: a) užtikrina, kad sugrįžęs migrantas turės pinigų pirminėms reikmėms; b)
suteikia vyriausybei netiesioginį garantą, kad migrantas tikrai sugrįžo į savo kilmės šalį. Kitu
atveju, negalima būti užtikrintam, kad migrantas tikrai sugrįžo į savo šalį.
Daugelis studijų parodė, kad piniginės išmokos nėra pagrindinis motyvas sugrįžti. Pvz.,
Belgijoje nustatyta, kad nelegalūs migrantai, kurie šalyje išbuvo tam tikrą laiką, savanorišką
sugrįžimą pasirenka tik tada, kai yra apsvarstytos ir atmestos visos kitos sugrįžimo galimybės.
Dalyvavimas savanoriško sugrįžimo pagalbos programoje svarstoma tik kaip paskutinė galimybė,
kurią gali pasinaudoti naujai atvykusieji. Airija 2002 metais nustatė, kad tik 10 proc. afganų nutarė
pasinaudoti piniginėmis išmokomis ir sugrįžti namo savo noru, o Liuksemburge savanoriško
sugrįžimo programa, grindžiama piniginėmis išmokomis, 2000-2001 metais patyrė absoliučią
nesėkmę.
Kitos paskatos yra susijusios su ilgalaikės reintegracijos perspektyvomis, didinančiomis
įsidarbinimo galimybes, darbo vietų kūrimą ir apsaugą bent vieneriems metams. Vokietija pasiūlė
migrantams neblogas profesinio mokymo programas kilmės šalyse, kurios skirtos ir vietos
gyventojams.
Kvalifikuotų darbuotojų sugrįžimo programa (angl. - Return of Qualified Nationals) buvo
sėkmingai diegiama Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Afganistane, kad būtų užtikrintas ilgalaikis
sugrįžimas.
Visi programų vykdytojai atkreipia dėmesį, kad piniginės išmokos neturėtų sukelti
konkurencijos tarp šalių, kad migrantai nepradėtų rinktis šalių kaip kokių nors prekybos centrų,
kurie gali pasiūlyti geresnį paslaugų paketą ar didesnę finansinę paramą.
Nuo 2008 metų vis daugiau ES valstybių diegia paramos priemones sugrįžusių migrantų
reintegracijai, ieško įvairesnių motyvacijos mechanizmų.
7. Sugrįžimas labiau tikėtinas kai yra ilgalaikės reintegracijos galimybės
Daugelis šalių pradėjo investuoti į migrantų reintegracijos galimybes kilmės šalyse.
Didžioji Britanija nuo 2002 metų numatė reintegracijos pagalbą Imigracijos įstatyme ir leidžia
subsidijuoti sugrįžusių migrantų verslą ar įsidarbinimą, organizuoti profesinio mokymosi kursus ar
įgyti išsilavinimą. Kai kurios vyriausybės, kaip Norvegija, laikosi labiau rezervuotai, bijodamos,
kad tai nesuveiktų kaip migrantus į šalį pritraukiantis veiksnys. Dažnai tikima, kad kilmės šalys
turėtų priimti sugrįžtančius piliečius ir be piniginių išmokų.
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Reintegracijos parama nėra pagrindinis motyvas sugrįžti. Kaip rodo daugelis studijų,
migrantai sugrįžta dėl šeimyninių priežasčių, nepritapimo naujoje aplinkoje, negavus prieglobsčio,
dėl kultūrinių skirtumų.
8. Savanoriškas sugrįžimas turi būti siūlomas visoms migrantų grupėms
Skirtingose šalyse dominuoja skirtingas požiūris. Vienos šalys linkusios savanoriško
sugrįžimo pagalbą siūlyti tik tiems, kas prašėsi prieglobsčio, bet jo negavo. Nelegaliems
migrantams tokia pagalba neprieinama. Kitos šalys bando padėti visoms migrantų grupėms, net ir
ES šalių piliečiams. Pvz., Vokietijoje yra labai platus migrantų spektras, kurie gali pasinaudoti
savanoriško sugrįžimo pagalba, todėl ji siūloma įvairaus pobūdžio nelegaliems migrantams. Kitos
šalys, kaip Norvegija, savanoriško sugrįžimo programas labiau orientuoja tik į tuos, kuriems
nesuteiktas prieglobstis, arba į konkrečios tautybės migrantų grupes.
Tačiau 2004-2009 metais ši nuostata sparčiai keičiasi. Geras pavyzdys yra Danija, kuri
Repatriacijos įstatyme numato paramą ne tik gyventojams, kuriems suteiktas „humanitarinis
leidimas gyventi šalyje“, bet ir kitoms migrantų grupėms. Kitas geras pavyzdys yra augantis
programų skaičius, kurios rūpinasi prekybos žmonėmis aukomis arba kurios leidžia pasinaudoti
savanoriško sugrįžimo pagalba įkalintiems.
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VIII. REKOMENDACIJOS
VIII.1. STRATEGINIŲ TIKSLŲ FORMAVIMAS DĖL NACIONALINĖS SAVANORIŠKO
SUGRĮŽIMO SISTEMOS

1. Siekiant užtikrinti veiksmingą savanoriško sugrįžimo sistemos funkcionavimą, svarbu, kad
Lietuvos Respublikos migracijos reguliavimo politikos gaires formuojančiuose strateginiuose
dokumentuose atsirastų aiškios nuostatos, įvardijančios siekius, tikslus ir pagrindinius uždavinius,
susijusius su savanoriško sugrįžimo sistema. Savanoriško sugrįžimo ir pagalbos sąvokos turėtų
atsirasti Ekonominės migracijos reguliavimo strategijoje ir Nacionalinėje demografinės (gyventojų)
politikos strategijoje. Svarbiausias uždavinys tokiuose dokumentuose turėtų būti ilgalaikės
nacionalinės savanoriško sugrįžimo pagalbos programos sukūrimas, atsakingos institucijos
paskyrimas ir ilgalaikio finansavimo užtikrinimas.
2. Atsižvelgiant į kitų ES šalių patirtį ir Lietuvos situaciją (imigracijos mastai yra nedideli, Lietuva
yra maža šalis), Lietuvoje tikslinga centralizuoti savanoriško sugrįžimo pagalbos teikimą. Kadangi
Tarptautinė migracijos organizacija yra daugiausiai sukaupusi patirties teikiant savanoriško
sugrįžimo pagalbą visame pasaulyje ir turi platų tarptautinį savo atstovybių tinklą, tikslinga, jog ši
organizacija Lietuvoje taptų pagrindine organizacija, teikiančia savanoriško sugrįžimo pagalbą. Kita
vertus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pasinaudodama Tarptautinės migracijos organizacijos
Vilniaus biuro sukaupta patirtimi, turėtų suformuluoti strategines nuostatas savanoriško sugrįžimo
sistemos kūrimo atžvilgiu artimiausiems 3-5 metams. Svarbu įvardinti pagrindinius siekius
tarptautinės politikos ir migracijos kontekste, parodyti šios sistemos teikiamą naudą Lietuvos
Respublikai pasitelkiant kiekybinius ir objektyviai išmatuojamus kriterijus bei rasti tinkamus
politinės komunikacijos kanalus, užtikrinančius įstatymų leidėjų ir politikos formuotojų paramą bei
sustiprinančius TMO vaidmenį formuojant grąžinimo politiką Lietuvoje.
3. 2005-2008 metais iš Lietuvos Respublikos pasinaudojusių savanoriško sugrįžimo pagalba ir
priverstinai sugrąžinamų imigrantų skaičiaus santykis buvo 1:10, vidutiniškai per metus priverstinai
sugrąžinant apie 150 migrantų. Siūlytina, kad vienas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir TMO
keliamų strateginių tikslų artimiausiems 5 metams būtų sumažinti šį skirtumą iki 1:2, didinant
savanoriškų sugrįžimų skaičių ir mažinant priverstinai iš Lietuvos Respublikos išsiunčiamų trečiųjų
šalių piliečių skaičių.
4. Siekiant sustiprinti politinę komunikaciją, tikslinga suorganizuoti Tarptautinės migracijos
organizacijos vadovų susitikimą su LR Prezidente, Vyriausybe ir Seimu, kurio metu galima būtų
oficialiai pristatyti argumentus, galimybes, veiksmų planus ir taip užsitikrinti politinę paramą dėl
ilgalaikės nacionalinės savanoriško sugrįžimo programos parengimo.

VIII.2. VISUOMENĖS NUOMONĖS FORMAVIMAS
5. Kadangi Lietuvoje savanoriško sugrįžimo idėja yra žinoma tik gana nedideliame specialistų rate,
būtina formuoti aiškesnį visuomenės, politikų ir žiniasklaidos suvokimą apie savanorišką sugrįžimą
ir pagalbą migrantams, sugrįžtantiems į kilmės šalis. Viešoje erdvėje turi būti suformuotas
pozityvus vaizdinys, kuris neleistų atsirasti klaidingam suvokimui ir negatyviai nuomonei,
grindžiamai išankstinėmis nuostatomis ir nepagrįstais spėjimais.
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6. Formuojant visuomenės nuomonę svarbu naudoti faktinius argumentus, susijusius su imigrantų
sugrąžinimo statistika, savanoriško sugrįžimo pagalbos kaštais, finansiniu pranašumu, galimybėmis
gauti ES fondų paramą. Šių argumentų panaudojimas labiausiai tinkamas plėtojant polemikos žanrą,
kur formuojami aktualūs klausimai ir parodoma, kokie siūlomi problemų sprendimo būdai. Todėl
siūlytina aiškiau savanoriško sugrįžimo idėją pristatyti populiariuose Lietuvos žinių tinklalapiuose,
kaip Delfi, Balsas.lt ar Bernardinai, bei diskusinėse radijo laidose. Šią komunikaciją galima susieti
su Grąžinimo direktyvos nuostatų įgyvendinimo aptarimu, Migranto dienos ar Žmogaus teisių
dienos šventimu .
7. Formuojant visuomenės nuomonę, tikslinga pasitelkti įvairių ES institucijų atstovus Lietuvos
Respublikoje, kurie galėtų akivaizdžiau parodyti savanoriško sugrįžimo idėjos sąsajas su ES
migracijos politika ir finansinės paramos galimybėmis. Tikslinga į tokią informavimo kampaniją
įtraukti Lietuvos atstovus Europos Parlamente, kurie atstovauja skirtingas politines pažiūras (pvz.,
L.L.Andrikienė, V.Blinkevičiūtė, L.Donskis, A.Saudargas), bei Europos Komisijos atstovybę
Lietuvoje.

VIII.3. TEISINIS SUREGULIAVIMAS
8. Kaip rodo daugelio ES šalių praktiką, nacionaliniuose teisės aktuose nurodoma, kad valstybės
institucijos, dažniausiai Vidaus reikalų ministerija, turi organizuoti savanoriškos sugrįžimo
programas ir įpareigojamos užtikrinti tokių programų finansinę paramą. Tokia nuostata turėtų
atsirasti ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kadangi ji suteiktų teisinį pagrindą ilgalaikės
nacionalinės savanoriško sugrįžimo pagalbos programos įgalinimui. Įstatyme turėtų būti apibrėžta ir
savanoriško sugrįžimo sąvoka, kuri sudarytų teisines prielaidas savanoriško sugrįžimo sistemos
funkcionavimui.
9. Teisiniuose aktuose svarbu atskirti funkcijas tarp institucijų, vykdančių priverstinį trečiųjų šalių
piliečių išsiuntimą iš Lietuvos Respublikos ir teikiančių pagalbą išvykti. Tikslinga, kad LR įstatyme
Dėl užsieniečių teisinės padėties atsirastų atskiras straipsnis, įvardijantis TMO vaidmenį ir funkcijas
migracijos valdymo sistemoje, susiejant TMO su savanoriško sugrįžimo pagalbos teikimo
organizavimu. Toks TMO kompetencijų apibrėžimas šiame įstatyme gali būti sėkmingai
įgyvendintas, kadangi įstatymo 91 straipsnyje Bendradarbiavimas su tarptautinėmis
organizacijomis yra aiškiai apibrėžtos Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos
atstovų kompetencijos sprendžiant prieglobsčio prašytojų problemas.
10. Siekiant sukurti sąlygas sėkmingam savanoriško sugrįžimo sistemos Lietuvoje funkcionavimui,
tikslinga konkrečias savanoriško sugrįžimo pagalbos formas ir migrantų kategorijas, kurios gali
pasinaudoti tokia pagalba, apibrėžti ne įstatymuose, bet vykdančių organizacijų ir Vidaus reikalų
ministerijos susitarimuose ar memorandumuose, kurie esant poreikiui galėtų būti atnaujinami. Toks
sprendimas leistų žymiai lanksčiau organizuoti savanoriško sugrįžimo pagalbą bei greičiau reaguoti
į kintančias tarptautinės migracijos tendencijas, valstybės prioritetų kaitą, biudžeto išteklius bei kitų
potencialių programos donorų tikslus.
11. Vykdančioms institucijoms tikslinga palikti didesnę sprendimo priėmimo laisvę, kuri
pirmiausiai būtų susijusi su finansinės pagalbos priemonėmis. Siūlytina, kad programos vykdymo
memorandume ar susitarimuose nustatant migrantams teikiamos finansinės pagalbos dydžius, būtų
nurodyta tik maksimali finansinės paramos suma. Konkrečiu atveju skiriamos finansinės paramos
dydis priklausytų nuo individualių migranto poreikių, kuriuos įvertintų pagalbą organizuojantis
71

ES šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų gerosios patirties studija „Grįžtu namo“
_____________________________________________________________________________________________

darbuotojas. Tai reiškia, kad vienas migrantas gali gauti žymiai mažiau, nei nustatyta maksimali
pagalbos suma, o kitas – visą galimą finansinę paramą. Kitaip sakant, finansinės paramos dydį
nustatytų imigranto sugrįžimu besirūpinantis darbuotojas. Tokia praktika leistų gana racionaliai
tvarkyti savanoriško sugrįžimo programos biudžetą ir priimti sprendimus, atsižvelgiant tiek į
disponuojamus programos finansinius resursus, tiek į individualius migranto poreikius. Pagalbą
teikiantys darbuotojai tokiu būdu išsaugo sprendimų priėmimų laisvę, jų teikiama pagalba nėra
ribojama esant mažam programos biudžetui ir iš dalies užkerta kelią sugrįžtantiems migrantams
piktnaudžiauti siūloma pagalba.

VIII.4. INFORMACINĖS ERDVĖS KŪRIMAS
12. Tam, kad migrantai būtų informuoti apie galimybę pasinaudoti savanoriško sugrįžimo pagalba,
būtina veikti tais informaciniais kanalais, kuriais jie labiausiai linkę pasitikėti. Daugelis ES šalių
išnaudoja imigrantų bendruomenes ir organizacijas, kurių dėka yra išplatinama informacija ir
pasiekiamos tikslinės grupės. Lietuvoje reikia identifikuoti tokius informacinius kanalus bei
bendruomeninius darinius, kurie užtikrintų tinkamą ir efektyvią informacijos sklaidą.
Nevyriausybinių organizacijų, kurios rūpinasi imigrantų problemomis, žmogaus teisėmis ar bando
spręsti tarptautinės migracijos sukeliamas problemas, tinklalapiuose tikslinga patalpinti nuorodas į
TMO tinklalapį apie savanorišką sugrįžimą.
13. Informaciją apie savanoriško sugrįžimo pagalbą tikslinga platinti ir per užsienio šalių
ambasadas bei konsulatus, kurie galėtų nukreipti savo piliečius, atsidūrusius keblioje padėtyje, į
TMO. Tokia informacija galėtų būti skelbiama ambasadų tinklapiuose, nukreipiančiuose į TMO
tinklapį, bei interesantų priėmimo patalpose paliekant informacinius bukletus bei skrajutes.
Ambasados ir konsulatai yra tos institucijos, kurios išduoda kelionės dokumentus ir į kurias
neišvengiamai kreipiasi tų šalių piliečiai prašydami įvairiausios pagalbos. Būtina, kad ambasadų
darbuotojai žinotų apie savanoriško sugrįžimo pagalbos galimybes ir galėtų skleisti tokią
informaciją.
14. Tolimesnėje ateityje esant dideliam potencialių pagalbos gavėjų skaičiui, tikslinga sukurti
atskirą tinklalapį, skirtą savanoriško sugrįžimo galimybių pristatymui, kuris veiktų keliomis
užsienio kalbomis. Toks tinklalapis ne tik turėtų pristatyti procedūras ir galimybes, bet ir sukurti
savotišką erdvę atviroms diskusijos, nuomonių ir patirčių pasikeitimui, kritinėms pastaboms,
sėkmės istorijų pristatymui. Tokia informacinė priemonė leistų įtraukti į informavimo procesą ir
sugrįžusius migrantus. Kita vertus, tikslinga išnaudoti socialinių tinklų medijas kaip Facebook, kur
būtų į bendrą socialinį tinklą apjungtos įvairios organizacijos, teikiančios savanoriško sugrįžimo
pagalbą.
15. Informuojant migrantus apie situaciją jų kilmės šalyse, tikslinga išnaudoti kitų ES valstybių
sukurtus informacinius produktus – sėkmės istorijas, bukletus, tinklalapius, informavimo sistemas ir
konsultavimo centrus. TMO bei Migracijos departamento tinklalapiuose gali atsirasti informacinės
nuorodos į IRRiCO ir ZIRF tinklalapius, kuriuose patalpinta informacija apie situaciją kilmės šalyse
bei kur galima individualiai teikti užklausas.
16. Siekiant geriau pažinti imigrantų bendruomenes, jų komunikacijos kanalus ir susitelkimo vietas,
tikslinga vykdyti konkrečių tautybių imigrantų bendruomenių tyrimus. Tyrimams galima pasitelkti
užsienio studentus, studijuojančius Lietuvos aukštosiose mokyklose, kurie gali lengviau atrasti savo
tautiečius, įgyti pasitikėjimą ir surinkti reikiamą informaciją. Tokių žvalgomųjų tyrimų pagrindu
galima būtų formuoti tikslingas informavimo ir migrantų pasiekiamumo strategijas.
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17. Valstybės institucijų, atsakingų už imigrantų sugrąžinimą, tinklalapiuose būtina įdėti atskirus
puslapius keliomis užsienio kalbomis apie savanoriško sugrįžimo pagalbą bei nuorodas į TMO
tinklalapį. Todėl VRM tinklalapyje www.vrm.lt ir Migracijos departamento tinklalapyje
www.migracija.lt turėtų atsirasti aiškios nuorodos į tuos informacinius šaltinius, kur galima sužinoti
apie savanoriško sugrįžimo pagalbą. Tikslinga, kad šių institucijų tinklalapiuose būtų detaliau
pristatyta informacija apie savanoriško sugrįžimo idėją, sistemą ir galimybę pasinaudoti teikiama
pagalba Lietuvoje.

VIII.5. INSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
18. Teikiant savanoriško sugrįžimo pagalbą būtina aiškiai apsibrėžti kiekvienos institucijos
funkcijas, kurios leistų greitai priimti sprendimus ir nekeltų interesų konflikto. Kiekviena institucija
turi pasitikėti savo partneriais, suprasti savo bei kitų galimybes bei ribotumus. Šiame
bendradarbiavime svarbu, kad jėgos struktūros turėtų aiškų supratimą apie teikiamos pagalbos
organizavimo ypatumus bei žinotų argumentus, kodėl verta imigrantams siūlyti pasirinkti
savanoriško sugrįžimo schemą. Jau pirmųjų kontaktų metu prieglobsčio prašytojams ir nelegaliai
šalyje esantiems migrantams turi būti pasiūloma pasinaudoti savanoriško sugrįžimo galimybe.
19. Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių dėka galima lengviau pasiekti
tikslines migrantų grupes, siūlytina suteikti išskirtinių partnerių statusą. Šio statuso suteikimas yra
svarbus nevyriausybinėms organizacijoms, kadangi parodo jų socialinę vertę bei tarptautinį
pripažinimą. Išskirtinio partnerio statusas yra reikšmingas glaudaus bendradarbiavimo, pasitikėjimo
bei motyvacijos veiksnys.
20. Teikiant savanoriško sugrįžimo pagalbą tikslinga sudaryti sąrašą visų nevyriausybinių
organizacijų, kurios talkina ES šalimis diegiant savanoriško sugrįžimo ir reintegracijos priemones.
Tarptautinis bendradarbiavimas ir sukaupta patirtis yra kertinis sėkmės garantas vykdant
savanoriško sugrįžimo pagalbą, leidžia perimti pažangius darbo metodus ir metodikas, užsitikrinti
tarptautinę paramą siekiant bendrų tikslų.
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