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Lietuvos centro partija kategoriškai pasisako prieš kvotas įpareigojančias priimti pabėgėlius
Stebėdami tai, kas darosi Europoje ir Lietuvoje ir matydami, kad Sirijos pabėgėlių klausimas
kelia vis

didesnes diskusijas, pareiškiame partijos poziciją šiuo aktualiu klausimu.

1997 m. Lietuva ratifikavo 1951 m. Ženevos konvenciją, kuria įsipareigojo teikti prieglobstį
užsieniečiams, kurie paliko savo kilmės šalį dėl karo, persekiojimo ar šiurkščių žmogaus teisių
pažeidimų. Įstatyme ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 66 str. nustatyta, kad prieglobstis Lietuvos
Respublikoje – tai pabėgėlio statuso, papildomos apsaugos, laikinosios apsaugos suteikimas
užsieniečiui (Valstybės žinios. 2004, Nr. 73-2539; Valstybės žinios. 2009, Nr. 93-3984). Pabėgėliu
(86 str.) laikomas užsienietis, kuris dėl patirto persekiojimo savo kilmės valstybėje arba dėl baimės
patirti tokį persekiojimą negali naudotis savo kilmės šalies gynyba.
Lietuva įsipareigojo teikti prieglobstį karo pabėgėliams,tačiau neįsipareigojo savanoriškai
priimti ekonominės naudos siekiančių ar galimai grėsmę valstybės ir jos piliečių saugumui keliančių
imigrantų, kurie kerta Europos Sąjungos sienas be jokios pradinės kontrolės.
Pabėgėlių srautui į ES nemažėjant, Europos Komisija siūlo perskirstyti tarp Europos Sąjungos
narių prieglobsčio prašančius žmones, ragindama įvesti privalomas atvykėlių skirstymo kvotas
visoms Europos Sąjungos šalimis. Lietuvos centro partija mano, kad Europos Sąjungos ir Lietuvos
migracijos politika turi kardinaliai keistis imigracijos bei pabėgėlių klausimu dėl naujai
susiklostančių aplinkybių. Pirmiausia pabėgelius reikia išskirstyti į ekonominės naudos siekiančius
bei galimai grėsmę valstybei keliančius, kuriuos nedelsiant reikia deportuoti iš Europos.
Lietuvos centro partija pritaria valstybei vykdant prisiimtus įsipareigojimus pagal Ženevos
konvenciją
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įpareigojančias priimti pabėgėlius. Kvotos apriboja žmonių laisvę ir pagrindinę demokratijos teisę
– teisę į pasirinkimą. Pripažindami jas prieštaraujame mūsų deklaruojamoms nuostatoms ir
užprogramuojam konfliktus, kuriuos ateityje bus sunku išspręsti. Vokietijos kanclerė Angela Merkel
padarė klaidą kalbėdama ES vardu ir kviesdama visus atvykti į Vokietiją. Todėl šiandien, stebėdama
šio proceso masiškumą, negali reikalauti pasidalinti pabėgėliais bei grasinti finansinėmis bausmėmis.
Kvotos turi būti išlaikytos savanoriškos.

