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Lugupeetavad 
 

 
 

Täname Teid pöördumise eest, milles juhite tähelepanu valitsevale olukorrale, kus 
humanitaarkriis Süürias jätkuvalt halveneb ning sellest tulenevatele probleemidele, millega 
seisavad silmitsi rahvusvahelist kaitset vajavad isikud Euroopa Liidu liikmesriikides.  

 
Täname Teid esitatud soovituste ja ettepanekute eest olukorra parandamiseks. Kinnitame, et Eesti 

tunneb suurt muret Süüria pagulaste pärast ning toetab meetmeid, mis aitavad tõsta nii Süüria 
naaberriikide kui ka Euroopa Liidu liikmesriikide suutlikkust varjupaigataotluste menetlemisel. 
Siinkohal kinnitame, et kõikidel Süüriast pärit isikute varjupaigataotluste menetlemisel juhindub 

Eesti rahvusvahelise õiguse ning Euroopa Liidu õiguse sätetest, võttes arvesse konkreetse taotluse 
menetlemisel isikuga seotud individuaalseid asjaolusid. Isikutele, kes on esitanud piiril 

varjupaigataotluse, on tagatud varjupaigamenetlus täies ulatuses ning kui taotluse suhtes on 
tehtud piiril tagasilükkav otsus, on see kooskõlas kehtiva õiguse ja regulatsioonidega. Eestil on 
toimiv õiguskaitsesüsteem, mis tagab kõigi isikute, sealhulgas varjupaigataotlejate  kohtlemise 

vastavalt kehtivale õigusele ja kooskõlas õigusriigi põhimõtetega.   
 

Eesti on ajavahemikul 2012. aasta aprill – 2014. aasta veebruar Süüria pagulasi toetanud 
ligikaudu 1,3 miljoni euroga. Eelkõige on toetatud naisi ja lapsi, kes on pagulaste hulgas kõige 
haavatavamad. Humanitaarabi on jõudnud Süüria pagulaste olukorra leevendamiseks Süüria 

naaberriikidesse Jordaaniasse, Liibanoni, Iraaki ja Türki teiste seas läbi Maailma 
Terviseorganisatsiooni, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti, ÜRO Lastefondi, ÜRO Palestiina 

pagulaste abi- ja tööorganisatsiooni ja Rahvusvahelise Punase Risti Komitee. Sellele lisaks on 
Eesti panustanud kogemuse jagamise kaudu. Nimelt Eesti Päästemeeskonna logistikaeksperdid 
on osalenud rahvusvahelise humanitaarpartnerluse missiooni raames Jordaanias toetamaks ÜRO 

Süüria pagulaste laagri ehitust Azraqi linna lähistele, kus leidis peavarju 130 000 inimest.  
 

Eesti peab oluliseks, et poliitiline olukord Süürias paraneks. Viimasest tulenevalt jätkab Eesti ka 
tulevikus Süüria pagulaste abistamist nii rahvusvaheliste humanitaarabiorganisatsioonide 
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toetamise kui ka oma ekspertide missioonidele lähetamise ja humanitaarabi võimekuse tõstmise 
kaudu.  
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