Tema: Sienos ir tiltai. Migracija
Šios temos nagrinėjimą sudarys trys atskiros dalys.
Kiekviena dalis apims konkretų temos aspektą, įvairias siūlomas įžvalgas ir iššūkius. Klasių ir grupių
užsiėmimai buvo parengti remiantis Europos istorijos namų nuolatinės parodos medžiaga.

1 dalis. Kodėl migracija tokia opi XXI amžiaus tema?
2 dalis. Migracijos patirtis: kiekvienos istorijos ašis – žmogus.
3 dalis. Žiniasklaidos informacija apie migrantus ir migraciją.
Kiekviena dalis apima:





orientacines pastabas mokytojui,
užsiėmimus,
pagalbines vizualines ir tekstines mokomąsias priemones,
siūlomas interneto mokomąsias priemones.

Užsiėmimai gali apimti mokytojo vadovaujamas diskusijas, darbą grupėse, savarankišką mokymąsi ir
naudojimąsi pirminiais bei antriniais istorijos šaltiniais. Mokytojai gali savo nuožiūra spręsti, kuriuos
klasių ir grupių užsiėmimus įtraukti.
Temos apžvalga
Žmonių giminė nuolat judėjo – nuolat migravo iš vienos vietos į kitą. Tačiau kodėl žmonės migruoja ir
ką reiškia migruoti? Ko jie ieško – darbo, pramogų? O gal migruojama dėl kitų priežasčių? Kiek truko
jų kelionė? Ar ji buvo ilga, ar trumpa? Ar jie keliasi savanoriškai, ar verčiami aplinkybių, kurias valdyti
– ne jų jėgoms? Kas atsitinka jiems atvykus į naująją vietą? Kaip juos priima vietiniai gyventojai? Tai
tik keletas klausimų, kuriuos turime sau užduoti kalbėdami apie migraciją. Šie klausimai svarbūs, nes
per juos sužinome, kad migruodami žmonės patiria pačių įvairiausių dalykų. Praeities pavyzdžių
apžvalga gali mums padėti ir suprasti šiandieninius įvykius. Galime juos palyginti, įžvelgti skirtumus ir
įvertinti, ar istoriniai įvykiai ir tai, kas aplink mus vyksta šiandieniniame pasaulyje, neatskiriamai
susiję. Migracija yra nuo seniausių laikų vykstantis procesas, daugeliu atžvilgiu aktualus ir šiandien.

Apibrėžtys
Migracija
Asmenų arba asmenų grupės judėjimas iš vienos valstybės į kitą arba valstybės viduje. Tai gyventojų
persikėlimas, apimantis bet kokį žmonių judėjimą neatsižvelgiant į jo trukmę, struktūrą ir priežastis.
Tai gali būti pabėgėlių, perkeltųjų asmenų, ekonominių migrantų ir dėl kitų priežasčių persikeliančių
asmenų, įskaitant vykstančius pas šeimą, migracija.
Šaltinis: Tarptautinės migracijos organizacijos pateikta apibrėžtis, 2015
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Migrantas
Visuotinai pripažintos migranto apibrėžties, kuri būtų taikoma tarptautiniu lygmeniu, nėra. Paprastai
manoma, kad migranto sąvoka apima visus atvejus, kai sprendimą migruoti atitinkamas asmuo
priima laisvai, vedamas asmeninių paskatų ir neverčiamas išorės veiksnių. Taigi ji taikoma žmonėms
ir šeimos nariams, kurie į kitą šalį ar regioną vyksta siekdami pagerinti savo materialines ar socialines
sąlygas ir tikėdamiesi geresnės ateities sau ar savo šeimai. Jungtinės Tautos migrantą apibrėžia kaip
užsienio šalyje ilgiau nei metus gyvenantį asmenį: nesvarbu, ar jis tai daro savanoriškai ir ar jis
migravo teisėtai. Pagal šią apibrėžtį keliaujantieji trumpesniam laikui, pavyzdžiui, turistai ir
verslininkai, nebūtų laikomi migrantais. Tačiau bendroji vartosena kartais apima ir trumpalaikius
migrantus, pavyzdžiui, sezoninius ūkio darbuotojus, trumpam vykstančius dirbti sodinimo arba
derliaus nuėmimo darbų.
Šaltinis: Tarptautinės migracijos organizacijos pateikta apibrėžtis, 2015

Pabėgėlis
Asmuo, kuris visiškai pagrįstai bijodamas persekiojimo dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo
tam tikrai socialinei grupei arba politinių įsitikinimų, gyvena už šalies, kurios pilietis yra, ribų ir negali
arba vedamas baimės nenori naudotis tos šalies suteikiama apsauga (1951 m. Konvencijos dėl
pabėgėlių statuso, iš dalies pakeistos 1967 m. protokolu, 1 straipsnio A dalies 2 punktas). Be 1951 m.
Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 1 straipsnio A dalies 2 punkte pateiktos apibrėžties pabėgėlis
apibrėžiamas ir 1969 m. Afrikos vienybės organizacijos (AVO) konvencijoje: pabėgėlis – tai bet kuris
asmuo, priverstas palikti savo šalį dėl išorės agresijos, okupacijos, užsienio jėgų dominavimo arba
įvykių, stipriai sutrikdžiusių viešąją tvarką jo kilmės šalyje ar šalyje, kurios pilietis jis yra, arba jos
dalyje. 1984 m. Kartagenos deklaracijoje panašiai pažymima, kad pabėgėliais vadinami ir žmonės,
bėgantys iš savo šalies, nes grėsmę jų gyvybei, saugumui ar laisvei kelia plintantis smurtas, užsienio
agresija, vidaus konfliktai, masiniai žmogaus teisių pažeidimai arba kitokios viešąją tvarką stipriai
sutrikdžiusios aplinkybės.
Šaltinis: Tarptautinės migracijos organizacijos pateikta apibrėžtis, 2015

Atstūmimo veiksniai
Priežastys, dėl kurių žmonėms gali kilti noras išvykti iš savo gyvenamosios vietos.

Traukos veiksniai
Priežastys, dėl kurių žmonės pasirenka naująją vietą.
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