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SEKITE PASAULINES MIGRACIJOS NAUJIENAS MIPAS.LT SVETAINĖJE

Tarptautinės Migracijos Organizacijos migracijos situacijos pasaulyje ataskaita „World Migration
Report 2018“
Nuo 2000 Tarptautinė Migracijos Organizacija (TMO) kasmet ruošia ataskaitas apie migracijos situaciją
pasaulyje. Šiuo metu skaičiuojama, kad pasauliniu mastu yra 244 milijonai tarptautinių migrantų (arba 3,3
proc. visos pasaulio populiacijos). Darbas yra pagrindinė tarptautinės migracijos priežastis, o darbo
migrantai sudaro didžiąją tarptautinių migrantų dalį, dažniausiai gyvenantys dideles pajamas
gaunančiose šalyse ir įsitraukiantys į paslaugų sektorių.
Tarptautinis asmenų perkėlimas šiuo metu yra rekordinėse aukštumose, šalies viduje perkeltų asmenų
skaičius viršija 40 milijonų, o pabėgėlių skaičius – daugiau nei 22 milijonus.
Europos Paramos Prieglobsčio biuro ataskaita „Annual Report on the Situation of Asylum in the
European Union 2016 “
2016 m. buvo pateikta beveik 1.3 milijono prašymų suteikti tarptautinę apsaugą Europos Sąjungoje,
Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine. Lyginant su 2015 m., tai 7 proc. Mažiau, kai buvo
pateikta beveik 1.4 milijono prašymų. Daugiausiai prašymų pateikė Sirijos, Afganistano, Irako, Pakistano ir
Nigerijos piliečiai. 32 proc. prašiusių tarptautinės apsaugos sudarė nepilnamečiai asmenys.

MIGRACIJA LIETUVOS ŽINIAKSLAIDOJE
MIPO interneto svetainėje renkamos spaudos publikacijos migracijos tema iš įvairių Lietuvos
žiniasklaidos portalų.
AR KATALIKIŠKAS TAVO POŽIŪRIS Į IMIGRACIJĄ?
2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis Romos katalikams save priskyrė 77,2 proc.
Lietuvos gyventojų. Straipsnyje siūlomi keli principai iš Biblijos ir Katalikų Bažnyčios katekizmo, kuriais
turėtume grįsti savo mąstymą ir pažiūras labiau nei nuomonėmis ar politiniais polinkiais.
Daugiau skaitykite čia

PASIEKIMAI LYGIŲ GALIMYBIŲ SRITYJE
Lygių galimybių kontrolierė įvertino metus: 5 ryškiausi momentai
Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė atkreipia dėmesį į esminius lygių galimybių srities 2017
metų įvykius, , tarp kurių - pilietybė įtraukimas į sąrašą pagrindų, dėl kurių diskriminuoti draudžiama.
Liepos mėnesį Seimas priėmė Lygių galimybių įstatymo pakeitimą, kuriuo papildytas diskriminacijos
pagrindų sąrašas įtraukiant pilietybę.
Daugiau skaitykite čia
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KVIEČIAME PASIDALINTI INFORMACJA
Jei turite aktualios informacijos apie migracijos ir integracijos procesus, norite pasidalinti savo darbais,
naujiena ar pranešti apie artėjantį renginį – susisiekite su projekto komanda žemiau nurodytais kontaktais
arba užpildykite formą interneto svetainėje.

TEISĖS AKTŲ DUOMENŲ BAZĖ
Vienu spustelėjimu MIPO interneto svetainėje Jūs rasite Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus,
reglamentuojančius imigracijos, integracijos, prieglobsčio politiką ir dar daug daugiau. Taip pat
svetainėje pateikiama Tarptautinių teisės normų duomenų bazė.

MIPO KOMANDA LINKI JUMS SĖKMINGŲ BEI DARBINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma (MIPAS)

Daugiau informacijos:

Projektas yra bendrai ﬁnansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos
ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos
lėšų
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