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Pabėgėliai iš Eritrėjos, laikomi įkaitais Sinajuje 

2010 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pabėgėlių iš Eritrėjos, laikomų 

įkaitais Sinajuje 

Europos Parlamentas, 

 atsižvelgdamas į 1995 m. lapkričio mėnesio Barselonos deklaraciją, 

– atsižvelgdamas į pirmąją Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių žmogaus teisių tinklo 

konferenciją, kuri vyko 2006 m. sausio 26–27 d. Kaire, 

A. kadangi Egipto saugumo institucijos ieško šimtų Eritrėjos pabėgėlių, kuriuos, kaip teigia 

Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras (JTVPRK), beduinai, neteisėtai 

gabenantis žmones, laiko įkaitais Sinajuje, nes šie pabėgėliai nesumokėjo mokesčio, kurio 

reikalavo neteisėtai žmones gabenantys asmenys už tai, kad padės patekti į Izraelį, 

B. kadangi praeitą antradienį, 2010 m. gruodžio 7 d., Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 

reikalų komisaro biuras pareiškė, kad yra susirūpinęs dėl 250 imigrantų iš Eritrėjos, kurie, 

manoma, laikomi įkaitais Sinajaus dykumoje, 

C. kadangi tvirtinama, kad neteisėtai žmones gabenantys asmenys reikalauja sumokėti po 

8000 JAV dolerių už kiekvieną paleidžiamą asmenį ir kad žmonės laikomi konteineriuose 

ir su jais blogai elgiamasi, 

D. kadangi 2010 m. gruodžio 1 d. nevyriausybinės organizacijos paskelbė bendrą kreipimąsi, 

kuriame teigiama, kad šimtai nelegalių pabėgėlių iš Afrikos Kyšulio keletas mėnesių 

laikomi miestelio pakraštyje Sinajuje, 

E. kadangi, NVO, kurios paskelbė, kad neteisėtai žmones gabenantys asmenys elgiasi su 

šiais pabėgėliais itin žeminančiai ir nežmoniškai, žiniomis, įkaitai jau yra sumokėję 

2000 JAV dolerių už kelionę į Izraelį, 

F. kadangi vietos pareigūnai Šiaurės Sinajuje paskelbė, kad saugumo institucijos aktyviai 

ieško asmenų iš Eritrėjos, kurie, manoma, laikomi atskiromis grupėmis, 

1. primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas imtis visų priemonių, kurių reikia siekiant 

užtikrinti, kad Eritrėjos piliečiai, laikomi įkaitais, būtų išlaisvinti; taip pat ragina vengti 

naudoti gyvybei pavojingą jėgą prieš neteisėtus migrantus, kurie kerta šalies sienas, 

saugoti šių asmenų orumą ir jų fizinį neliečiamumą ir užtikrinti, kad sulaikyti migrantai 

galėtų susisiekti su JTVPRK, bei leisti JTVPRK susisiekti su valstybės sulaikytais 

prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais; 

2. palankiai vertina Egipto valdžios institucijų nuolatines pastangas ištirti informaciją, 

minimą JTVPRK paskelbtose ataskaitose, susijusią su grupe, kurią sudaro apie 

250 Eritrėjos piliečių, prekiautojų žmonėmis laikomų įkaitais Sinajuje, pažeidžiant 

nacionalinius įstatymus ir žmogaus teisių principus; 



3. pabrėžia, kad Sinajaus dykuma einanti siena tapo Afrikos migrantų, ieškančių darbo, 

maršrutu; kiekvienais metais tūkstančiai Eritrėjos piliečių bėga iš šalies ir daugelis iš jų 

traukia į Izraelį; 

4. primena, kad rugpjūčio mėn. per susirėmimus su neteisėtai žmones gabenančiais 

asmenimis netoli Izraelio sienos žuvo septyni žmonės, kai prekiautojų žmonėmis įkaitais 

laikomi Afrikos migrantai pasinaudojo savo grobikų ginklais ir bandė pabėgti; 

5. pažymi, kad lapkričio mėnesį Izraelis pradėjo 250 km ilgio užtvaros palei savo sieną, kad 

sustabdytų nelegalių migrantų antplūdį, statybos darbus; 

6. pritaria Egipto pastangoms kovoti su prekyba žmonėmis ir ypač tam, kad 2007 m. 

įsteigtas Nacionalinis kovos su prekyba žmonėmis ir jos prevencijos koordinavimo 

komitetas, taip pat ragina visas šalis vėl sutelkti pastangas ir kovoti su prekybos 

žmonėmis, kuri yra didelė problema, nusikaltimais visame pasaulyje bei laikytis 

atitinkamų nacionalinių įstatymų; 

7. pritaria Egipto prisiimtai nuolatinei atsakomybei vykdyti savo įsipareigojimus pagal 

tarptautines sutartis, ypač pagal 1951 m. pabėgėlių konvenciją; 

8. pripažįsta, kad visi siekiantys prieglobsčio asmenys, kurie dalyvauja veiksmuose, 

tiesiogiai ar netiesiogiai keliančiuose grėsmę priimančiosios šalies saugumui ir 

nepriklausomybei, pagal JTVPRK sąlygas turėtų būti laikomi keliančiais grėsmę tos 

šalies saugumui; 

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos 

vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai ir Komisijai, 

valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Egipto vyriausybei, JT Generaliniam 

Sekretoriui ir JT žmogaus teisių tarybai. 


