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„IR AŠ BUVAU ŽMOGUS
UŽ TVOROS“

PAGALBA PABĖGĖLIAMS
LIETUVOJE

Liepos pabaigoje, situacija Dieveniškėse Eskedar
buvo itin artima – su migrantės dalia ji susidūrė
daugiau nei prieš 15 metų, kai 2005 m. teko
bėgti iš neramumų apipintos Etiopijos. Moteris
neslepia, kad galiausiai pasiekus Europą ir
atvykus į Maltą jai buvo labai sunku.
>>DAUGIAU

14 metų Lietuvoje gyvenanti ir Lietuvos pilietybę turinti
pabėgėlė iš Etiopijos Eskedar Maštavičienė sako, jei
išsipildytų ekspertų prognozės, apie 7000 iš nelegaliai
Lietuvos sieną kirtusių asmenų gali čia pasilikti, todėl Lietuva
jau dabar turi galvoti, kaip padėti jiems integruotis.
Kol visuomenė stebi "migrantų krizę" - Eskedar savo soc.
tinklų paskyroje paskelbė apie planus aprūpinti migrantus be
dokumentų drabužiais. >>DAUGIAU >>Pagalba rūbais

DAINIUS PŪRAS: MIGRACIJOS
KRIZĖ KAIP LIETUVOS
GALIMYBĖ
LRT.lt
Kuo labiau gilinausi į pasaulinio masto migracijos problemas,
tuo aiškesni man darėsi keli dalykai. Tiesą sakant, nieko naujo
neišradau.
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Žmonės keliavo, keliauja ir keliaus, bėgdami nuo karo ir
skurdo, ieškodami oraus ir prasmingo gyvenimo galimybės. Su
klimato kaita, regioniniais konfliktais, diktatūrų siautėjimu –
migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų daugės.
>>DAUGIAU
Šis naujienlaiškis parengtas įgyvendinant projektą
„Moterys prieš islamofobiją“ (trumpinys “FemResist”),
kurį iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės
ir pilietiškumo programa (2014 – 2020) Sutarties
Nr.:875185 „Šio naujienlaiškio turinys atspindi tik
autorių požiūrį ir yra jų atsakomybė. Europos Komisija
neprisiima jokios atsakomybės už čia esančios
informacijos naudojimą.“
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LGL PRANEŠA:
ZOOM reportažas

Kviečiame visus dalyvauti Baltic Pride festivalyje
Vilniuje, kuris vyks 2022 m. birželio 1-5 d.
Dėkojame Jazzu ir Jovani Music, kurių daina tapo
artėjančio Baltic Pride himnu. >>KLIPAS

IOM PRANEŠA:
Siekdami atliepti vis didėjantį Baltarusijos piliečių
susidomėjimą
dėl
atvykimo
į
Lietuvą
ir
bendradarbiaudami
su
įvairiomis
lietuviškomis
institucijomis, parengėme informacinį leidinį, kuris
padės atsakyti į pagrindinius klausimus, susijusius su
Baltarusijos piliečių atvykimu į Lietuvą. >>NUORODA

TARPTAUTINIS MOTERŲ
LYDERYSTĖS FORUMAS
2020-aisiais suėjo dvidešimt metų, kai buvo priimta
JT ST rezoliucija Nr. 1325(2000) dėl moterų, taikos ir
saugumo. Pirmą kartą JT istorijoje buvo įvertintas
moterų vaidmuo ir patirtis ginkluotuosiuose
konfliktuose, pabrėžtas moterų indėlis taikos derybose
ir demokratinių procesų plėtrai. Forumo tikslas –
skatinti ir stiprinti nevyriausybinių organizacijų
(NVO) dalyvavimą įgyvendinant JT ST rezoliuciją.

>>forumo puslapis
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