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MUSULMONAI LIETUVOJE IR EUROPOJE
MUSULMONAI ES: DIDELIS PASITIKĖJIMAS NEPAISANT PAPLITUSIOS DISKRIMINACIJOS
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) atliktos didelės apklausos duomenimis, absoliuti
dauguma ES gyvenančių musulmonų labai pasitiki ES demokratinėmis institucijomis, nepaisant to, kad jie
dažnai susiduria su diskriminacija ir priekabiavimu. Apklausoje perteikiamos imigrantų musulmonų ir jų
Europos Sąjungoje gimusių vaikų patirtys, taip pat atskleidžiama, kad per pastarąjį dešimtmetį
visuomenės požiūris pakito per mažai.
Daugiau informacijos čia ir čia
Tyrimo santrauka lietuvių kalba prieinama čia
MANO KAIMYNAS MUSULMONAS
Beveik pusė Lietuvos gyventojų sako, kad nenorėtų gyventi greta musulmonų. Šiuolaikinių medijų
agentūra „Nanook“ pristato dviejų dalių audiodokumentinką, kurioje pasakojamos Lietuvoje gyvenančių
musulmonų istorijos.
Kaip skirtingų tautų ir religijų žmonėms Lietuvoje pavyksta rasti bendrą kalbą? Išgirsti jau galite Nanook
podkaste. Tekstai jau visai greitai žmogaus teisių portale manoteises.lt

MOTERYS MIGRACIJOS PROCESUOSE
 Moterys migrantės sudaro beveik pusę iš 244 milijonų migrantų ir pusę iš 19.6 milijonų pabėgėlių

pasaulyje.
 Migrantai, ypač migruojančios moterys, aktyviau dalyvauja darbo rinkoje (72,7 proc.) lyginant su
vietiniais gyventojais (63,9 proc.).
 Beveik kas šeštas namų ūkio darbuotojas pasaulyje yra tarptautinis migrantas, o moterys sudaro
73,4 proc. migrantų, dirbančių namų ūkiuose.
Siekdama atkreipti dėmesį į moteris migrantes ir pabėgėles, Jungtinių Tautų Organizacija pateikia su
jomis susijusius svarbius faktus, statistiką, video, publikacijas, ir kt.
Plačiau skaitykite čia

www.mipas.lt
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PRISIJUNK PRIE UNHCR INICIATYVOS #WITHREFUGEES
UNHCR iniciatyva sukurtas žemėlapis, kuriame žymimos vietinių bendruomenių iniciatyvos padėti
pabėgėliams. Lietuvoje kol kas nė viena iniciatyva nėra užregistruota, tad kviečiame pasidalinti savo
veikla su pasauliu.
Prie iniciatyvos galite prisijungti čia
Papildoma informacija čia

STATISTINĖ INFORMACIJA MIPO SVETAINĖJE
Migracijos departamentas kas pusmetį pateikia pagrindinių migracijos rodiklių Lietuvoje apžvalgą.
2018 m. sausio mėnesio pabaigoje paskelbta 2017 m. II-o pusmečio pagrindinių migracijos rodiklių
Lietuvoje apžvalga (žr. 2017 m. II pusmetis)
MIPO interneto svetainėje rasite pagrindinių migracijos rodiklių Lietuvoje ir Europos Sąjungoje apžvalgą.
Statistikos skiltyje pateikiama naujausia statistinė informacija suskirstyta pagal temas ir šaltinius.

KVIEČIAME PASIDALINTI INFORMACJA
Jei turite aktualios informacijos apie migracijos ir integracijos procesus, norite pasidalinti naujiena ar
pranešti apie artėjantį renginį – susisiekite su projekto komanda žemiau nurodytais kontaktais arba
užpildykite formą interneto svetainėje.
www.mipas.lt
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