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PATVĒRUMA MEKLĒTĀJI: 
GLOBĀLĀ, EIROPAS UN LATVIJAS 

PERSPEKTĪVA

PROVIDUS ekspertīzi atbalsta ES programma „Eiropa pilsoņiem”. Par saturu atbild Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.
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Patvēruma meklētāji pasaulē

Avots:  “The Flight of Refugees Around the Globe”, The New York Times, 2015.gada jūnijs, dati  par laiku līdz 2014.gada decembrim, datu 
avots: United Nations High Commissioner for Refugees.

• Nepieredzētas patvērumu 
meklētāju kustības: 60 miljoni 
cilvēku pametuši savas mājas 
bruņotu konfliktu un vajāšanas dēļ. 

• Pēc ANO datiem – aptuveni 14 
miljoni pameta savas mājas 
2014.gadā.
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Kur patvēruma meklētāji dzīvo?

Avots: “The Flight of Refugees Around the Globe”, The New York Times, 2015.gada jūnijs, dati  par laiku līdz 2014.gada decembrim, datu 
avots: United Nations High Commissioner for Refugees.

• Gadījumos, kad patvēruma 
meklētāji pamet savu valsti, 
lielākā daļa paliek 
kaimiņvalstīs, lai arī dažas no 
tām ir trūcīgāko valstu vidū.

• 85% patvēruma meklētāju 
apmetušies iezīmētajā 
reģionā 
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Kur patvēruma meklētāji dzīvo?

Avoti:  “The Flight of Refugees Around the Globe”, The New York Times, 2015.gada jūnijs, dati  par laiku līdz 2014.gada decembrim, datu 
avots: United Nations High Commissioner for Refugees; “Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics”, BBC, 2015.gada 
oktobris, datu avoti: UNCHR, IOM, Eurostat, European Commission, Frontex.

• Lielākā daļa Āfrikas valstu iedzīvotāju, kuri 
bijuši spiesti pamest mājas bruņotu konfliktu un 
vajāšanas dēļ, palikuši Āfrikā.  Aptuveni 15 
miljoni cilvēku pametuši mājas, no tiem 4.5 
miljoni 2014.gadā. Konflikti Somālijā, Sudānā, 
Kongo, Dienvidsudānā, kā arī ārpus Āfrikas –
Sīrijā, Afganistānā. 
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Sīrijas patvēruma meklētāji

Avots:  “The Flight of Refugees Around the Globe”, The New York Times, 2015.gada jūnijs, dati  par laiku līdz 2014.gada decembrim, datu 
avots: United Nations High Commissioner for Refugees.

• Aptuveni 12 miljoni jeb aptuveni 50% 
Sīrijas iedzīvotāju pametuši mājas. 

• Lielākā daļa apmetušies citviet Sīrijā, 
aptuveni 4 miljoni līdz 2014.gada 
decembrim bija devušies uz citām 
valstīm: galvenokārt uz kaimiņvalstīm 
Turciju, Libānu, Jordāniju un Irāku.

• Līdz 2014.gada beigām Ēģipte 
uzņēmusi aptuveni 140 000 sīriešu –
gandrīz tikpat, cik pārējās valstis kopā. 
ES valstu vidū visvairāk patvēruma 
meklētāju no Sīrijas līdz 2014.gada 
beigām uzņēma Zviedrijā – aptuveni 33 
000 sīriešu. 
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Sīrijas 
patvēruma 
meklētāji
Dati par 2011.gada 
aprīli (Arābu 
pavasaris) -
2015.gada 
septembri

Avots: “Migrant crisis: Migration 
to Europe explained in graphics”, 
BBC, 2015.gada oktobris, datu 
avoti: UNCHR, IOM, Eurostat, 
European Commission, Frontex.
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• Situācijas pasliktināšanās 
izcelsmes valstīs, 
bezcerība pēc 4 gadiem 
patvēruma meklētāju 
nometnēs,

• Labie laika apstākļi 
Vidusjūras šķērsošanai,

• Eiropas Komisijas 
paziņojums 2015.gada 
pavasarī par 
nepieciešamību 
pārvietot patvēruma 
melētājus no ES dienvidu 
valstīm,

• Cilvēku kontrobanda.

Patvēruma meklētāju nāves Vidusjūrā

Kāpēc strauji 
palielinājās imigrācija 
uz Eiropas valstīm?

Avots: “Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics”, BBC, 2015.gada 
oktobris, datu avoti: UNCHR, IOM, Eurostat, European Commission, Frontex.
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Kur patvēruma meklētāji dzīvo Eiropā?

Avots: “Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics”, BBC, 2015.gada oktobris, datu avoti: UNCHR, IOM, Eurostat, European 
Commission, Frontex.

• Pēc IOM aplēsēm, visvairāk 
cilvēku (650 000) mēģinājuši 
šķēršot Eiropas robežu laikā 
no 2015.gada janvārim līdz 
oktobrim. 2014.gada pirmajos 
9 mēnešos ES iebrauca 280 
000 patvēruma meklētāju. 

• 2014.gadā ES valstis patvērumu – bēgļu vai alternatīvo statusu - piešķīra 184 665 
cilvēku (daļa pieteikumu iesnieguši iepriekšējos gados), kamēr patvēruma pieteikumu 
skaits ES bija 570 000. 
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Kur patvēruma meklētāji dzīvos?

Avots: “Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics”, BBC, 2015.gada oktobris, datu avoti: UNCHR, IOM, Eurostat, European 
Commission, Frontex.

• 2015.gadā Eiropas Komisija 
piedāvāja un ES dalībvalstis 
apstiprināja plānu uz citām ES 
valstīm pārvietot 120 000 
patvēruma meklētāju.

• Vienošanās ES valstu vidū 
panākta par 66 000 patvēruma 
meklētāju, kuri tiks pārvietoti 
no Itālijas un Grieķijas. 
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Patvēruma meklētāji Latvijā

Avots: “Patvēruma meklētāji 
Latvijā”, Valsts kanceleja, 
2015.gads.

• 2011.gadā 
patvēruma meklētāju 
skaits palielinājās pēc 
Krievijas uzbrukuma 
Gruzijai, 2014.gadā –
patvēruma  meklētāji 
no Ukrainas. 

• Visbiežāk Latvijā 
patvēruma meklētāji 
ieradušies no 
Gruzijas, Ukrainas, 
Vjetnamas, Sīrijas un 
Irākas.
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Patvēruma meklētāji Latvijā

• Students no Sīrijas: studēja IT Sanktpēterburgā

• Kāpēc devās bēgļu gaitās? Beidzās Sīrijas pases derīguma termiņš un Sīrijas 
konsulāts Krievijā atteicās izsniegt jaunu pasi, iesakot doties uz Sīriju, kur viņu, 
visticamāk, iesauktu armijā. Lai izvairītos no izsūtīšanas uz dzimteni, viņš nelegāli 
šķērsoja robežu ar Latviju, un tika aizturēts. 

• Nākotnes plāni: Vēlas dzīvot tur, kur ir miers. Uzskata, ka atradīs darbu Latvijā. 

Avots: topošs PROVIDUS pētījums par patvērumu meklētājiem Mucenieku centrā, intervija veikta 2015.gada oktobrī.

Foto: IOM
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Patvēruma meklētāji Latvijā

• Ģimene no Irākas: frizieris/ taksometra vadītājs un mājsaimniece, ar 6 bērniem

• Kāpēc devās bēgļu gaitās? Pameta Irāku Huseina laikā, jo ir kurdu ģimene un 
sieva – kristiete. Devās uz Vāciju, kur patvēruma meklētāju centrā nodzīvoja 
vairākus gadus. Apguva vācu un krievu valodas, bet netika pie darba atļaujas. Tika 
nosūtīti uz dzimteni, kad beidzās karš. Pēc Islāma valsts aktivizēšanās vēlreiz devās 
bēgļu gaitās uz Turciju, no turienes pa sauszemes ceļu nokļuva Latvijā.

• Nākotnes plāni: strādāt un dzīvot Eiropā, ja pieņems - Latvijā. 

Foto: UNHCR

Avots: topošs PROVIDUS pētījums par patvērumu meklētājiem Mucenieku centrā, intervija veikta 2015.gada oktobrī.
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Latvijas sabiedrība mainās

Avoti: “Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija?”, PROVIDUS, 
2014.gada maijs; “Kopsavilkums: imigrācija Latvijā”, PROVIDUS, 2014.gada 
jūnijs. 
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www.providus.lv

www.twitter.com/providuslv
www.facebook.com/providuslv

vards.uzvards@providus.lv
providus@providus.lv
+37167039251

PROVIDUS ekspertīzi atbalsta ES programma „Eiropa pilsoņiem”. Par saturu atbild Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.


