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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos šešėlinė Vyriausybė,
konstatuodama, kad Lietuva susiduria su beprecedenčiu nelegalios migracijos mastu, kai
A. Lukašenkos valdžia sistemingai organizuoja migrantų srautus, siekdama daryti politinį
spaudimą Lietuvai;
pritardama politologo K. Girniaus įžvalgoms, kad Baltarusijos noras atsikeršyti visai suprantamas,
žinant dabartinės valdžios retoriką, nes „Lietuva yra griežčiausia Lukašenkos valdžios priešininkė
ir opozicijos rėmėja. Visai neseniai Lietuvos Užsienio reikalų ministerija akreditavo, taigi suteikė
oficialų statusą, Baltarusijos opozicijos lyderės S. Cichanouskajos komandai, bet ir pažymėjo, kad
akredituota įstaiga nebus laikoma diplomatine atstovybe su joms įprastai suteikiamomis teisėmis ir
privilegijomis. Užuot akreditavusi neaiškaus statuso vienetą, Estija šį mėnesį paskyrė naują
ambasadorių į Baltarusiją.” (šaltinis: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/kestutis-girnius-ingridasimonyte-hibridinio-karo-kare.d?id=87711849), o taip pat pastarosiomis dienomis išsakytoms kitų
politologų įžvalgoms, kad situacija su Baltarusija yra Lietuvos diplomatijos fiasko ir yra prieita riba,
kai neaišku, kieno interesams atstovauja Užsienio reikalų ministerija;
pažymėdama, kad imdamiesi kategoriškos retorikos ir siekdami Baltarusijos klausimu padaryti
Lietuvą lydere regione, valdantieji ir galėjo, ir privalėjo numatyti dėl to galinčias kilti potencialias
krizes bei parengti jų sprendimo būdus, tačiau to nepadarė;
pabrėždama, kad absoliuti dauguma nelegalių migrantų savo kelionės tikslu laiko ne Lietuvą, o
kitas Europos Sąjungos valstybes, dėl ko yra būtinos bendros visų valstybių narių bei Europos
Komisijos diplomatinės pastangos;
pripažindama, kad Lietuvos diplomatijos vadovas atmeta bet kokio diplomatinio poveikio
Baltarusijai galimybę bei stokoja iniciatyvos telkiant diplomatines pastangas kalbėtis su
nelegalių migrantų kilmės šalimis, kas yra nedovanotina klaida;
reikšdama susirūpinimą, kad nelegalių migrantų antplūdžio sukelta socialinė, logistinė krizė
ilgainiui gali tapti ir nacionalinio saugumo, sveikatos bei švietimo krize, sukelti negrįžtamus
pokyčius bendruomenėse, dėl ko jos sprendimui būtinas platus visų politinių jėgų sutarimas bei
centrinės valdžios bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis, ko šiuo metu ypač stokojama,

dažnai jų net neinformuojant, kiek nelegalių migrantų jose bus apgyvendinta arba nesitariant dėl
apgyvendinimo vietos ar trukmės, nesuteikiant reikiamo finansavimo iš valstybės biudžeto;
primindama, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 135 straipsnis nurodo, kad “Lietuvos
Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės
principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir
pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos
kūrimo.<…>”, o 84 straipsnis Lietuvos Respublikos Prezidentui, o ne užsienio reikalų ministrui
suteikia pareigą spręsti pagrindinius užsienio politikos klausimus,
k v i e č i a Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą:
1.
imtis lyderystės sprendžiant nelegalios migracijos klausimus su trečiosiomis šalimis ir
pasitelkiant visas turimas kompetencijas, kurios leistų ne tik apsaugoti Lietuvos piliečius,
bet ir laikantis tarptautinės teisės bei diplomatijos principų, pasiekti norimų rezultatų;
2. neleisti užsienio politikos uzurpuoti Konstitucijoje nenumatytiems asmenims, kurie, be
kita ko, stokoja tiek gyvenimiškos patirties, tiek lyderystės ir įgūdžių diplomatijos srityje;
3.
nubrėžti aiškų veiksmų planą ir atitinkamai komunikuoti problemą ir jos sprendimo
būdus tiek Lietuvos piliečiams, tiek užsienio valstybėms;
4 . pasitelkti užsienio partnerius, ES lyderius, Europos Komisiją, taip pat neatmetant ir
galinčių padėti trečiajam demokratiniam pasauliui priklausančią šalių, kurios palaiko gerus
santykius su Europos Sąjunga ar Baltarusija, apsaugant Lietuvą ir Europos Sąjungą nuo
tolesnio nelegalių migrantų antplūdžio;
5. įvertinti Baltarusijos disidentų nuogąstavimus dėl sienos su Baltarusija statybų.
s i ū l o I. Šimonytės Vyriausybei:
1. pasitelkiant kariuomenę, Frontex agentūros patirtį, bei ne dalį, o visas (įskaitant
žvalgybinę, pasienio nusikalstamumo prevencijos) šios agentūros funkcijas, atkurti
adekvačią sienos su Baltarusija kontrolę;
2.
parengti strateginį nelegalios migracijos suvaldymo planą ir atitinkamus priemonių
planus, algoritmus, kaip elgiamasi konkrečiose situacijose po to, kai yra nustatomi nelegalūs
migrantai ir iki tol, kol jie deportuojami iš šalies arba gauna čia prieglobstį;
3.
užtikrinti Lietuvos žmonių saugumą: pareigūnų, šaulių patruliavimą nelegalių
migrantų gyvenamosiose vietovėse bei pasienio gyvenvietėse, pagalbos mygtukų įrengimą
tuose pasienio kaimuose, kur nėra gero telefono ryšio bei kt.;
4.
savivaldybėms įvardinti aiškius skaičius, kiek jos turės apgyvendinti nelegalių
migrantų ir nurodyti konkrečius jų apgyvendinimo terminus;
5.
renkantis nelegalių migrantų apgyvendinimo vietas tartis su vietos bendruomenėmis,
nediskriminuoti tautinių mažumų apgyvendintų vietovių ten perkeliant neadekvačiai didelius
nelegalių migrantų srautus;

6.
užtikrinti skaidrų kovai su nelegalia migracija bei nelegalių migrantų priežiūrai skirtų
lėšų panaudojimą, vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus taip taupant nelegalios
migracijos klausimų sprendimui skirtas lėšas.
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