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EMSK LÄHETUSED PAGULASTE OLUKORRA KOHTA TEABE KOGUMISEKS: 

KODANIKUÜHISKONNA ORGANISATSIOONIDE VAATEVINKEL 

(Detsember 2015 – jaanuar 2016) 

 

Kokkuvõttev aruanne 

16. märts 2016 

 

PÕHISÕNUMID 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunnustab täiel määral kodanikuühiskonna olulist rolli 

praeguse pagulaskriisi käsitlemisel. Ilma selleta oleks mitmes Euroopa riigis tekkinud traagiline 

humanitaarolukord võinud muutuda veelgi katastroofilisemaks.  

 

Komitee on võtnud endale kohustuse teha kuuldavaks asjaomaste osalejate seisukohad, korraldades 

teabe kogumiseks 11 lähetust – Austriasse, Bulgaariasse, Horvaatiasse, Itaaliasse, Kreekasse, Maltale, 

Poola, Rootsi, Saksamaale, Sloveeniasse ja Ungarisse. Nende lähetuste tulemustele ja komitee 

liikmete märkimisväärsele kogemusele tuginedes esitab komitee kui organiseeritud 

kodanikuühiskonna esindaja ja toetaja liikmesriikidele ja teistele ELi institutsioonidele oma 

põhisõnumid pagulaskriisi käsitlemiseks
1
. 

 

a. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad tegema koostööd, et arendada vastavalt ELi toimimise 

lepingu artikliks 78 sätestatule välja tõeline ühine Euroopa varjupaigasüsteem ning tagada 

pagulaste õiglane jaotus. Tuleks tugevdada ja nõuetekohaselt rakendada ELi ühiseid 

kriteeriume, mille abil määratakse kindlaks, kas inimesel on õigus rahvusvahelisele kaitsele. 

 

b. Dublini määrus tuleb läbi vaadata, võttes arvesse asjaolu, et esmase saabumise riigid on 

pagulaste jaoks sageli vaid transiidiriigid. 

 

c. Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid eraldama piisavalt riiklikke vahendeid (töötajad, 

rahastamisvahendid ja taristu) pagulaste vastuvõtmiseks ja abistamiseks. Kui 

kodanikuühiskonna organisatsioonid täidavad liikmesriikide ülesandeid, nagu see paljudes 

kohtades toimub, peaksid valitsused selle neile vastavalt hüvitama. Lisaks vajavad 

kodanikuühiskonna organisatsioonid hõlpsamat juurdepääsu ELi rahastamisvahenditele. 

 

d. Liikmesriigid vastutavad Genfi konventsiooni kohustuslike nõuete rakendamise eest. Euroopa 

Ülemkogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peaksid tunnistama oma vastutust 

liikmesriikide aktiivse toetamise eest, et võimaldada neil tegeleda pagulaskriisiga.  

 

                                                      
1

 Oluline on selgelt eristada pagulasi Genfi konventsiooni tähenduses ning kolmandate riikide kodanikke, kellel puudub õigus 

kaitseseisundile. Käesolevates põhisõnumites keskendutakse pagulastele. 
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e. Schengeni süsteemi saavutused peavad säilima. Tõhus välispiiride kontroll on selle 

eeltingimus. Piirikontroll ei tohi tähendada seda, et suletakse uks neile, kes vajavad kaitset 

humanitaarkaalutlustel vastavalt Genfi konventsioonile. 

 

f. Pagulased vajavad turvalisi ja püsivaid rändeteid ELi saabumiseks, et vältida uusi 

surmajuhtumeid, inimõiguste rikkumisi ning kokkupuudet inimeste ebaseadusliku üle piiri 

toimetamise ja inimkaubandusega. Tarvis on paremini kooskõlastatud lähenemisviisi kõigi 

asjaomaste Euroopa ja rahvusvaheliste sidusrühmade vahel. 

 

g. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peaksid toetama pagulasi konfliktipiirkondade naabruses 

asuvates riikides.  

 

h. Majanduslikel põhjustel rändajaid tuleks teabekampaaniatega hoiatada mitte riskima oma 

eluga Euroopa Liitu jõudmise püüdlustes. Korraldused nende inimeste tagasisaatmiseks, kelle 

varjupaigataotlused on tagasi lükatud, tuleks ellu viia. Tagasipöördunute lood peaksid olema 

hoiatavad ja nende abil tuleks seista vastu inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate 

levitatavale kallutatud teabele. 

 

i. Frontexi volitusi ja vahendeid tuleb tugevdada, et parandada otsingu- ja päästetegevust. 

Frontexil peaks olema suurem roll rändajate registreerimisel välispiiridel.  

 

j. Et tagada ümberpaigutamise mehhanismi täielik toimimine, peab inimeste registreerimine 

Euroopa välispiiridel olema kohustuslik. Kõik kavandatud esmase vastuvõtu keskused peavad 

toimima ning olema aktiivsed 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas ning kaaluda tuleb 

täiendavate keskuste loomist. Liikmesriigid peaksid täitma oma lubadust saata töötajaid 

esmase vastuvõtu keskustesse ja eraldama keskustele täiendavaid vahendeid.  

 

k. Varjupaigataotlejatele tuleb saabumisel anda ajakohast teavet nende õigustest ja kohustustest 

neile arusaadavas keeles. Iseäranis kõige haavatavamad pagulased ja nendega töötavad 

vabatahtlikud vajavad asjakohast psühholoogilist abi. Saabumiskohtades tuleks osutada 

arstiabi. 

 

l. Koostööd ja koordineerimist kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel ja suhetes oma riigi 

valitsusega tuleb jätkusuutlikkuse huvides parandada ja professionaalsemaks muuta. 

Liikmesriigid peavad kehtestama selgelt piiritletud vastutusalad sellistes sageli 

valdkondadevahelistes küsimustes nagu pagulaste vastuvõtmine ja abistamine, ning tagama 

kooskõlastamise eri tasandi ametiasutuste vahel. 

 

m. EL peaks tegema suuremaid jõupingutusi, et kooskõlastada humanitaartegevust ja tagada ELi 

suurem kohalolek ja nähtavus riikides, mis on pagulaste peamised sihtkohad, näiteks Euroopa 

Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi (ECHO) või mõne sarnase organi 

kaudu. 
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n. Kohaliku elanikkonna mureküsimusi tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta. Mis tahes 

vihakõnele, pagulasi puudutavale eksitavale teabele ja ksenfoobsetele aruteludele tuleb siiski 

kindlalt vastu seista ning rõhutada pagulaste positiivset panust, et muuta pagulaste pilti 

meedias. Pagulasi ei tohiks käsitleda ohuna, vaid võimalusena edendada Euroopa majandus- 

ja sotsiaalmudelit.  

 

o. Olulisem kui kunagi varem on rakendada tugevat majanduspoliitikat, et innustada 

majanduskasvu ja töökohtade loomist kõigile. Pagulaste abistamine ja nende integreerimine 

on iseenesest majanduslik stiimul. Majanduskasv ja töökohad aitavad tõrjuda pagulaste vastu 

suunatud vaenu. 

 

p. Kui varjupaigamenetluselt on oodata positiivset tulemust, tuleb esimesel võimalusel ellu viia 

jätkusuutlik ja pikaajaline integratsioonipoliitika, mis hõlmab oskuste kaardistamist ja 

tunnustamist ning haridust ja koolitust, sh kodanikuõpetust ja keelekursusi. Koostöös 

sotsiaalpartneritega tuleks edendada osalemist tööturul. Investeeringud 

integratsioonimeetmetesse tasuvad end ära keskpikas ja pikas perspektiivis, samas kui 

mitteintegreerimine tooks kaasa tohutud kulud. 

 

Pärast teabe kogumise lähetusi on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee paremini ette valmistatud, et 

anda panus pagulaskriisi lahendamisse ja pagulaste integreerimise meetmetesse. Organiseeritud 

kodanikuühiskonna esindajana vahendab komitee kodanikuühiskonna vajadusi, tähelepanekuid ja 

soovitusi ELi institutsioonidele, Euroopa kodanikele ja nende organisatsioonidele. Tuues esile 

komitee liikmete eksperditeadmised ning Euroopa ja globaalse perspektiivi, annab komitee ka 

edaspidi panuse ELi varjupaiga- ja rändepoliitika arendamisse. 

 

Sissejuhatus 

 

Tagakiusamine, konfliktid ja vaesus sundisid 2015. aastal enam kui miljonit inimest otsima turvalist 

varjupaika Euroopas, võttes selleks ette eluohtlikke teekondi üle maa ja mere. Neist 57 % olid 

süürlased, kes põgenesid sõja eest oma koduriigis. 24 % moodustasid afgaanid ja 9 % iraaklased. 

Ülejäänud saabusid muu hulgas sellistest riikidest nagu Pakistan, Eritrea ja Somaalia
2
. Valdav enamus 

inimesi jõudis Euroopasse üle Vahemere, saabudes peamiselt Kreekasse ja Itaaliasse. Neist läks 

kaduma ja arvatavasti uppus 3 735 põgenikku
3
. Kahjuks aga ei tähenda Euroopasse jõudmine 

ellujäänutele sageli kannatuste ja karmide tingimuste lõppu. Viletsad vastuvõtutingimused, inimeste 

ebaseaduslikult üle piiri toimetajad, röövlid, korruptsioonijuhtumid ning politsei- ja 

piirivalveametnike vägivald, karmid ilmastikuolud, suletud piirid, passikontrollid ja üha 

vaenulikumad Euroopa Liidu kodanikud on vaid mõned neist raskustest, millega Euroopas varjupaika 

otsivad mehed, naised ja lapsed silmitsi seisavad. 

                                                      
2

 ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet, Regional refugee and migrant response for Europe 2016, avaldatud 26. jaanuaril 2016.  

3
 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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Riiklikul ja piirkondlikul tasandil vastutavate ametiasutuste jaoks on sageli olnud keeruline 

asjakohaselt reageerida suure hulga rändajate saabumisele 2014. ja 2015. aastal. Vabatahtlikud, 

rahastajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused on varjupaigamenetluse 

erinevates etappides mänginud sageli olulist rolli. Mõnel juhul on kohalikud omavalitsusjuhid oma 

ametiülesannetest kaugemale läinud, et täita riiklike ja piirkondlike ametiasutuste jäetud lünka, ning 

kodanikuühiskonna roll on olnud märkimisväärne ja see jääb oluliseks ka edaspidi. Mõnes riigis on 

piirialade kohalikud omavalitsused oma jõupingutuste rahastamisel sattunud suurtesse võlgadesse. 

 

2015. aasta detsembris ja 2016. aasta jaanuaris külastasid komitee delegatsioonid 11 ELi liikmesriiki 

(ning märtsis on kavas lähetus Türki), et kohtuda kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kes 

töötavad pagulaste ja rändajatega, et teha kindlaks praeguse pagulaskriisi erinevate osalejate 

probleemid, vajadused, ebaõnnestumised, edulood ja parimad tavad, lõppeesmärgiga anda panus ELi 

poliitikaloomesse. Kõik delegatsioonid koosnesid kolmest komitee liikmest ja neid toetas komitee 

sekretariaat. Delegatsioonid külastasid Austriat, Bulgaariat, Horvaatiat, Itaaliat, Kreekat, Maltat, 

Poolat, Rootsit, Saksamaad, Sloveeniat ja Ungarit, ning kohtusid kokku 183 sidusrühmaga 

peaasjalikult kodanikuühiskonna organisatsioonidest. 

 

Käesolevas kokkuvõtvas aruandes antakse ülevaade delegatsioonide põhijäreldustest, pöörates erilist 

tähelepanu poliitilistele soovitustele, et tegeleda praeguse pagulaskriisi väljakutsetega ja 

rahvusvahelise kaitse alla võetud inimeste pikaajalise ühiskonda integreerimisega. Kokkuvõtvat 

aruannet täiendatakse üksikasjalike koondaruannetega 11 riigikülastuse kohta. 

 

1. (Ebaseaduslike) saabumiste arvu vähendamine 

 

Tegurid, mis muudavad suure hulga pagulaste ja teiste rändajate saabumise eriti problemaatiliseks, on 

lühikese aja jooksul saabuvate inimeste tohutu arv ja tõsiasi, et enamik neist jõuavad Euroopasse 

ebaseaduslike kanalite kaudu. Dublini süsteem ei sobi massilisele pagulasvoole reageerimiseks. Abi 

riikidele, mis asuvad konfliktipiirkondade naabruses ja võtavad vastu pagulasi, ei ole piisav. Türgi, 

Liibanon ja Jordaania on vastu võtnud kõige suurema osa pagulasi, sh peaaegu 4,3 miljonit süürlast. 

Sealne elu on pagulaste jaoks raske ja kallis, töö leidmise võimalused on praktiliselt olematud ja abi 

püsivalt puudulik. Ränne Euroopasse eeldatavalt jätkub ja suure tõenäosusega on see suuremahuline. 

 

1.1 Konflikti algpõhjustega tegelemine 

 

 Tegeleda tuleb sunnitud rände algpõhjustega, sh lõpetada konflikt ja leida kriisile poliitilised 

lahendused. Lisaks rahutagamispüüdlustele tuleks teha jõupingutusi selle nimel, et riigid ja 

ühiskonnad pärast aastaid kestnud sõdu uuesti üles ehitada. 

 Päritoluriikides peaksid põhieesmärgid olema õiguspõhine inimeste turvalisus ning inim- ja 

sotsiaalne areng, mis pakuks tõelisi väljavaateid kohalikule elanikkonnale ja eelkõige noortele. 
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 Rohkem tuleks investeerida abi- ja arengualgatustesse, sh kodanikuühiskonna organisatsioonide 

algatustesse, millega parandatakse ümberasustatavate olukorda konfliktipiirkondade naabruses 

asuvates riikides, näiteks Türgis, Liibanonis ja Jordaanias. 

 

1.2 Turvaliste rändeteede tagamine  

 

 Pagulased vajavad ELi sisenemiseks turvalisi ja püsivaid rändeteid. Vältida tuleb 

surmajuhtumeid, inimõiguste rikkumist ning inimeste ebaseaduslikku üle piiri toimetamist 

ja inimkaubandust. See peaks hõlmama humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise programme 

(ümberasustamine), saatkondades humanitaarkaalutlustel väljastatavaid viisasid, 

erasponsorlusprogramme ning ajutiste kaitsemehhanismide kasutuselevõttu. ELi viisaeeskirja 

tuleks muuta, et võimaldada ulatuslikumat kaitset. Üks võimalik lahendus on registreerida 

varjupaigataotlusi väljaspool Euroopa Liitu, nt Türgis. 

 Turvaliste rändeteede puudumisel tuleks transiiditeedel pakkuda tasuta teenuseid, nagu transport, 

majutus ja internetiühendus, et vältida inimeste ebaseaduslikku üle piiri toimetamist ja 

ärakasutamist. 

 Frontexi volitusi ja vahendeid tuleks tugevdada, andes agentuurile nähtavama rolli registreerimis- 

ja piirikontrollimenetlustes.  

 

1.3 Ebaseadusliku reisimise eest hoiatamine 

 

 Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid hoiatama võimalikke ebaseaduslikke majandusmigrante 

Euroopa Liitu reisimise eest, korraldades teabekampaaniaid nende päritoluriikides. Lisaks võivad 

vabatahtlikult tagasipöördunud tegutseda oma päritoluriikides sõnumitoojana ja korrigeerida 

sageli kallutatud teavet, mille on edastanud inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajad ja teised 

osalejad. 

 

2. Pagulaste humaanne vastuvõtmine ja abistamine 

 

Lisaks suurte rändevoogude põhjustega tegelemisele pikas perspektiivis peab EL olema valmis 

rändevoogude jätkumiseks ja leidma jõulisi vahendeid nende tõhusaks haldamiseks. Rändeteed ja 

rändajate profiilid muutuvad pidevalt, mis nõuab riikidelt paindlikkust ja muutuvate oludega 

kohanemist. 

 

Kodanikuühiskond taunib asjaolu, et Euroopa Liidul puudub suurte pagulasvoogudega toimetulekuks 

vajalik ühine lähenemisviis ja nõuetekohaselt toimiv ühine varjupaigasüsteem. Vastavaid ELi ja 

rahvusvahelisi õigusakte ei ole liikmesriikides alati nõuetekohaselt rakendatud. Ümberpaigutatavate 

inimeste osas kokku lepitud arvud ei vasta tegelikkuses saabuvate rändajate hulgale. Lisaks ei toimi 

ELi ümberpaigutamissüsteem nii nagu peaks ja üksnes väga vähesed rändajad on seni ümber 

paigutatud. Mõned riigid on oma piirid ühepoolselt sulgenud, ohustades sellega Schengeni süsteemi.  
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2.1 Euroopa ühine varjupaigasüsteem 

 

Komitee soovitab: 

 

 kujundada välja tõelise ühise Euroopa varjupaigasüsteemi, mis põhineb inimõiguste kaitsel, 

solidaarsusel ja jagatud vastutusel. See peaks hõlmama ühtset varjupaigastaatust ja 

varjupaigaotsuste vastastikust tunnustamist, et tagada varjupaigataotlejatele samad õigused ja 

vastuvõtutingimused ning sama menetluse läbimine kõigis liikmesriikides. See aitaks lõpetada 

varjupaiga taotlemiseks kõige soodsama riigi otsimise; 

 registreerida saabumisel kõik ELi sisenevad varjupaigataotlejad, vältides seeläbi korduvat 

registreerimist. Liikmesriigid peaksid samuti tõhustama teabevahetust pagulastevoo kohta. 

Frontexil peaks olema selles protsessis suurem roll; 

 vaadata läbi Dublini määruse, et luua parem ja püsiv vastutuse jagamise mehhanism, eesmärgiga 

toetada liikmesriike ELi välispiiridel. Need riigid ei peaks olema ainsad, kes on kohustatud kõiki 

ELi sisenevaid varjupaigataotlejaid vastu võtma, nende varjupaigataotlusi hindama ja neid hiljem 

integreerima; 

 muuta kõik kavandatud esmase vastuvõtu keskused toimivaks ja aktiivseks 24 tundi ööpäevas ja 

7 päeva nädalas, kaaluda täiendavate keskuste loomist ning tagada, et liikmesriigid saadaksid 

esmase vastuvõtu keskustesse töötajaid ja eraldaksid neile täiendavaid vahendeid;  

 pidada kinni ümberpaigutamise kvootidest kindlaks määratava tähtaja jooksul ning 

administratiivselt kiiremini reageerida. Võimaluse korral tuleks arvesse võtta keeleoskust ja 

perekonna- või diasporaasidemeid;  

 liikmesriikidel suurendada oma menetlusvõimet nii kulude vähendamiseks kui ka taotlejate 

olukorra parandamiseks; 

 tagada, et kõik rändajad, kellele on antud tagasisaatmiskorraldus, võiksid päritoluriiki naasta 

kiirelt ja väärikalt, ning et nende käsutusse antaks taasintegreerumiseks vajalikud vahendid. See 

peab toimuma koostöös päritoluriigi ametiasutustega. 

 

2.2 Varjupaigataotlejate ja pagulaste vastuvõtmine 

 

Liikmesriikide ametiasutused ei suuda varjupaigataotlejate massilisele saabumisele asjakohaselt 

reageerida. Paljudel neist puudub võimekus ja/või poliitiline tahe tagada asjakohased 

vastuvõtutingimused, arstiabi ja teave õigusmenetluste ning varjupaigataotlejate ja pagulaste õiguste 

kohta. Rahalisi vahendeid, koolitatud töötajaid ja tõlke ei ole piisavalt. Vastutuse ja rahastamise 

ebamäärane jaotumine keskvalitsuse ja detsentraliseeritud valitsustasandite vahel tekitab mõnikord 

segadust abimeetmete osas, samas kui kohalikud omavalitsused ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonid teevad jõupingutusi kriisiga toimetulemiseks. Pärast varjupaigataotluse esitamist 

peaks pagulastel olema tavaliselt õigus põhiteenustele (nt majutus), kuid hetkel on nõuetekohaseid 

eluasemeid püsivalt liiga vähe, ning paljud pagulased jäävad ajutistesse majutuskohtadesse. Valitsuse 

suutmatus reageerida annab ebaausatele inimestele võimaluse lõigata kasu haavatavas olukorras 

pagulastest, kes on jäetud iseenda eest võitlema, näiteks pakkudes neile kaupu, eluaset, tööd või 

teenuseid varimajanduses. 
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Seepärast soovitab komitee järgmist. 

 

 Euroopa Komisjon peaks jälgima, et kõik liikmesriigid võtavad nõuetekohaselt üle ELi 

varjupaigaalased õigusaktid ja järgivad neid, eelkõige direktiivi, millega sätestatakse 

rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (vastuvõtutingimuste direktiiv)
4
. 

 Pidevalt tuleks jälgida registreerimis- ja varjupaigamenetluste õiguspärasust (menetluse keel, 

vajaliku ja usaldusväärse teabe andmine, seaduslik esindamine, nõuetekohased elamistingimused 

menetluse ajal jne), seda eriti riikides, kus positiivsete varjupaigaotsuste arv on silmatorkavalt 

madal. 

 Liikmesriigid peaksid näitama üles poliitilist tahet pagulasi vastu võtta ja abistada. Nad peaksid 

eraldama piisavalt riiklikke vahendeid (töötajad, rahastamisvahendid ja taristu) kriisiga 

toimetulekuks ja rakendama strateegilisi kavu. Pagulaste vastuvõtt on terve liikmesriigi kohustus 

ja kohalikke omavalitsusi tuleb riigi tasandilt toetada.  

 Liikmesriigid peaksid kehtestama selgelt piiritletud vastutusalad sellistes sageli 

valdkondadevahelistes küsimustes nagu pagulaste vastuvõtmine ja abistamine, ning tagama 

kooskõlastamise eri tasandi ametiasutuste vahel.  

 Euroopa Liidul ja liikmesriikidel tuleks olla valmis sarnasteks kriisideks tulevikus ja seada sisse 

rändekesksed järelevalvesüsteemid. 

 Liikmesriigid peaksid tagama perekonna ühtsuse ja pakkuma individuaalset lähenemist. 

 Liikmesriigid peaksid varustama vastuvõtu- ja transiidikeskusi piisavate vahenditega. Need 

keskused peaksid vajaduse korral andma – eelkõige haavatavatele inimestele – abi 24 tundi 

ööpäevas ja 7 päeva nädalas. 

 Liikmesriikidel tuleks teha kättesaadavaks vajalikud vahendid, et lühendada aega, mis veedetakse 

erakorralistes majutuskohtades (eriti perekondade puhul), ja parandada elamistingimusi. 

Eluasemeid tuleks pakkuda pigem kohalikes kogukondades kui neist väljaspool. Pagulased 

vajavad kiiresti taskukohaseid elukohti ja neid tuleks majutuse leidmisel aidata. 

 

2.3 Varjupaigataotlejatele ja pagulastele asjakohase ja usaldusväärse teabe andmine 

 

Teekonnal Euroopasse ja läbi Euroopa toetuvad pagulased (sageli eksitavale) teabele, mida saadakse 

mitteametlikest kanalitest ja inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajatelt. Meedias avaldatavad lood 

võivad olla kallutatud ja tsenseeritud. Lisaks räägivad pagulased harva vastuvõtva ühiskonna keelt või 

mõnda muud Euroopas kõneldavat keelt. Samas ei ole paljudes ELi liikmesriikides piisavalt tõlke, kes 

valdaksid näiteks araabia, pärsia või puštu keelt. Praegu on kodanikuühiskonna organisatsioonidel 

tähtis roll tõlkide leidmisel ja koolitamisel. 

 

                                                      
4

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=ET.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN
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Seega soovitab komitee järgmist. 

 

 Euroopa Komisjon peaks tagama, et liikmesriigid järgivad vastuvõtutingimuste direktiivi 

artiklit 5, milles käsitletakse teabe edastamist varjupaigataotlejate õiguste ja kohustuste kohta ning 

abi ja teavet andvate organisatsioonide, rühmade või inimeste kohta.  

 Euroopa Komisjon peaks tagama, et liikmesriigid täidavad kõiki varjupaigamenetluste direktiivi 

keelega seotud sätteid.  

 Liikmesriigid peaksid andma pagulastele nii suuliselt kui ka kirjalikult selget praktilist ja 

õigusalast teavet keeles, mida nad mõistavad. Piisav arv hästi ette valmistatud tõlke ja tõlkijaid on 

hädavajalik, et olla abiks registreerimisel ning hajutada hirmu ja korrigeerida eksitavat teavet. 

Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud vahendid nende värbamiseks. Mittekutselised tõlgid 

(nt pagulased/rändajad, kes saabusid eelmiste rändelainetega) saavad olla abiks tavavestlustes, 

kuid tuleb leida õige tasakaal ohtude ja hüvede vahel; 

 Euroopa Liit peaks tegema pagulastele saabumisel kättesaadavaks nende jaoks koondatud 

teabe. Teabelehed ja ELi ametlik koduleht (sarnane ELi sisserändeportaaliga) pakuksid 

ajakohast teavet nende õiguste, kehtivate menetluste ja neile ELis pakutavate 

varjupaigavõimaluste kohta, ja seda mitte ainult üksikutes riikides nagu Saksamaal, Austrias või 

Rootsis. 

 Euroopa Liit peaks kooskõlastama ümberpaigutatavatele pagulastele mõeldud teabebrošüüride 

koostamist. Brošüürid sisaldaksid pagulaste emakeeles põhiteavet sihtriigi kohta ja oleksid 

mõeldud jaotamiseks enne reisi. Lastele tuleks samuti pakkuda neile kohandatud teavet.  

 

2.4 Kõige haavatavamate kaitsmine 

 

Paljud pagulased saabuvad Euroopasse pärast pikka ja traumeerivat teekonda, olles tihtipeale 

langenud röövimise, vägistamise või muu vägivalla ohvriks. Nad on põgenenud sõja eest, jätnud maha 

pereliikmed või need oma teekonnal Euroopasse kaotanud. Seda erilist traumat ei võeta vastuvõtu- ja 

varjupaigamenetluste käigus alati piisavalt arvesse. Euroopa Liitu saabuvate saatjata alaealiste hulk 

suureneb. Saatjata alaealiste kadumisest on teatatud murettekitavalt paljudel juhtudel. Kuigi sageli on 

toimunu ebaselge, näivad paljud neist olevat sattunud kuritegelike rühmituste, inimkaubitsejate ja 

teiste pahatahtlike inimeste küüsi. 

 

Seega soovitab komitee järgmist. 

 

 Liikmesriigid peaksid eraldama vajalikke vahendeid, et pagulased ja ka nendega töötavad 

vabatahtlikud saaksid asjakohast psühholoogilist abi. 

 Saatjata alaealistele tuleks võimaldada majutust väikestes keskustes või võõrustajaperedes. 

Euroopa Komisjon peaks tagama, et liikmesriigid ei pea kinni (saatjata) alaealisi ja Euroopa Liit 

peaks koostöös UNICEFiga tugevdama lapse õiguste austamise järelevalvemehhanisme. 

 Arvesse tuleks võtta ka sugu: soovi korral peaks naissoost varjupaigataotlejat intervjueerima 

naisametnik naistõlgi vahendusel. 
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3. Kodanikuühiskonna organisatsioonide parem toetamine 

 

Kodanikuühiskonna organisatsioonid teevad hindamatut tööd, aidates või isegi asendades valitsusi 

nende ülesannetes osutada humanitaarabi ja kaitsta pagulasi. Kodanikuühiskonna organisatsioonid, 

äärmiselt pühendunud kohalikud algatused ja vabatahtlikud täidavad mitmeid ülesandeid 

vastuvõtumenetluse kõigis etappides, sh pagulaste esmaste vajaduste rahuldamine, majutuse, 

sotsiaalse ja psühholoogilise abi ning teabe pakkumine, üksteisest lahutatud pereliikmete 

taasühendamine, saatjata lastega seotud olukordadele lahenduste leidmine ja tõlkide värbamine. Nad 

jälgivad inimõiguste austamist ning viivad ellu toetavaid ja teadlikkust tõstvaid meetmeid.  

 

3.1 Kodanikuühiskonna organisatsioonide tunnustamine ja koordineerimine 

 

Mõned kodanikuühiskonna organisatsioonid on saanud valitsuselt ametliku volituse tegeleda 

olukorraga ja kooskõlastada abimeetmeid, kuid mõned riigid ei koordineeri humanitaarabi andmist 

või jätavad selle ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni 

hooleks. Mõnes riigis ei näi valitsused kodanikuühiskonna organisatsioone piisavalt usaldavat, 

pidades neid liiga suuremeelseteks või kahtlustades neid heategevuse varjus kasumi teenimises. See ei 

loo head õhkkonda tõhusaks koostööks. Teistes riikides on koostöö valitsusega hea ja ametiasutused 

võtavad kodanikuühiskonna organisatsioonide soovitusi arvesse. Kõigi asjaomaste sidusrühmade seas 

korraldatakse korrapäraseid kooskõlastuskoosolekuid ning poliitikute (ministrid) isiklik osalemine 

näitab valitsuste pühendumist ja annab häid tulemusi. 

 

Kodanikuühiskonna organisatsioonide koostöö näib olevat tõhus, vältides segadust ja jõupingutuste 

dubleerimist, ning on mõnikord isegi piiriülese iseloomuga. Mõnikord siiski võistlevad 

kodanikuühiskonna organisatsioonid üksteisega, et saada vahendeid ja pälvida meedia tähelepanu. See 

rõhutab vajadust pikaajalise jätkusuutliku strateegia järele, milles võetaks arvesse kodanikuühiskonna 

organisatsioonide – sageli väga piiratud hulga – töötajate ja vabatahtlike heaolu ning tööga rahulolu. 

 

Seega soovitab komitee järgmist. 

 

 Kuna konkurentsi asemel on pagulaskriisiga tegelemisel oluline edukas koostöö, peaks 

organisatsioonidel olema ühtne visioon pagulaste kaitsest ning ühine arusaam üksteise volitustest, 

rollidest ja kohustustest. Liikmesriigid peaksid aitama kodanikuühiskonna organisatsioonidel 

teha koostööd, viia läbi uuringuid, koordineerida tegevusi ning jagada kogemusi, teadmisi ja 

vahendeid. Nende rahvusvahelisemaks muutumist, piiriülest koostööd ja teabevahetust võiks 

toetada erifondide või ametliku võrgustiku kaudu. 

 Euroopa Liit peaks tagama kodanikuühiskonna organisatsioonide heade tavade tutvustamise, 

jagamise ja võimaluse korral jäljendamise. Kodanikuühiskonna organisatsioonide praktilist 

kogemust tuleb kasutada poliitika kujundamise protsessis.  

 Koostööd ja koordineerimist liikmesriikide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel tuleks 

tugevdada, sh nimetada vastavates ministeeriumides kontaktisikud organisatsioonidele teabe 

edastamiseks. Samuti peaksid rändajate vastuvõtuga seotud kohustused olema selgelt jaotatud 
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erinevate avaliku sektori asutuste ja organisatsioonide vahel ning vajalik on omavaheline 

kooskõlastamine. 

 Erinevad toetusvõrgustikes osalevad organisatsioonid peaksid korraldama korrapäraseid 

kooskõlastuskoosolekuid ja oleks soovitav, et nad dokumenteeriksid oma ühiseid algatusi 

hilisema tegevuse tarvis ning koostaksid muu hulgas kontrollakte ja menetlusi. 

 Tuleks korraldada koostööfoorumeid liikmesriikides, kus neid veel ei ole, et tuua kokku (riigi ja 

kohaliku tasandi) ametiasutused ning kodanikuühiskonna organisatsioonid. Euroopa Liidu 

tasandil võiksid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Komisjon täita tähtsat rolli 

nende koostööfoorumite piisava toimivuse ja kaasavuse tagamisel. 

 Pagulaste küsimus tuleb depolitiseerida ning liikmesriigid peavad tagama, et organisatsioone ei 

diskrimineerita poliitilisest lojaalsusest ega eelistusest lähtuvalt. 

 Võttes arvesse Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi (ECHO) ja 

Frontexi volitusi, peaks EL tegema suuremaid jõupingutusi humanitaarabi kooskõlastamiseks ja 

ulatuslikuma kohaoleku tagamiseks. Euroopa Liit peaks ECHO peadirektoraadi või mõne uue 

organi kaudu tagama eksperdid koordineerimise, pagulaste vastuvõtu ja kaitse valdkonnas, ning 

viima kokkuleppel kõigi asjaomaste sidusrühmadega kohalikul tasandil ellu strateegilisi kavu, et 

kindlustada pagulaste põhivajaduste rahuldamine (nt toit, arstiabi, majutus ja õigusabi).  

 Euroopa Liit peaks tagama, et ECHO peadirektoraadi koordineeritavat uut Euroopa vabatahtliku 

humanitaarabikorpuse algatust saab rakendada ka Euroopa Liidu sees, tagades, et vabatahtlikke 

suunatakse sinna, kus neid enim vajatakse, ning et nende oskused ja eksperditeadmised ei jääks 

kasutamata ega läheks raisku. 

 

3.2 Kodanikuühiskonna organisatsioonide rahastamine ja toetamine 

 

Kodanikuühiskonna organisatsioonidel on arvukalt probleeme rahastamisele ligipääsul ja töötajate 

koolitamisel. Neilt oodatakse tavaliselt oma tegevuste kaasrahastamist nende endi vahenditest, isegi 

juhul, kui nad täidavad ülesandeid avaliku sektori asutuste nimel. Lisaks sõltuvad kodanikuühiskonna 

organisatsioonid sageli ELi lühiajalistest toetustest, mis ei võimalda neil oma tegevust jätkusuutlikult 

ja pikas perspektiivis planeerida. Samuti valitseb kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel 

konkurents, mille aluseks on nõue näidata klientide piisavat hulka. See võib pärssida nende 

pakutavate teenuste tulemuslikkust. Lühiajalised projektid mõjutavad ka töötajate töökohakindlust, 

mis teeb kvalifitseeritud tööjõu ligitõmbamise ja enda juures hoidmise keerulisemaks. Mõnes 

valdkonnas on tekkinud n-ö heategevusturism. 

 

 Seal, kus kodanikuühiskonna organisatsioonid töötavad riigiasutuste nimel, on 

liikmesriikidel kohustus see neile vastavalt hüvitada. Lisaks peaksid liikmesriigid eraldama 

vajalikke vahendeid, et muuta pagulaste abistamine vabatahtlike arvu vähenemise kontekstis 

pikas perspektiivis professionaalseks, ning muuta töökohad selles valdkonnas piisavalt 

ligitõmbavaks, et leevendada kvalifitseeritud töötajate puudust.  

 ELi rahastamisvahendite saamine peaks muutuma lihtsamaks ja kiiremaks – muu hulgas 

väiksemate algatuste jaoks – ilma, et seejuures seataks ohtu protsessi erapooletus ja läbipaistvus. 

Liikmesriigid peaksid kaasrahastamise nõuet lihtsustama või selle enda kanda võtma.  
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 Tungivalt on vaja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi toetuste jaotamise pikaajalist kava, 

mis põhineks selgetel eeskirjadel. Komisjon peaks vältima viivitusi Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi toetuste jaotamisel.  

 Komisjon peaks kohandama rahastamiseeskirju selliselt, et oleks võimalik taotleda teatud 

kaudsete kulude hüvitamist (lisaks kooskõlastamiskuludele), mis oli võimalik Euroopa 

Pagulasfondi ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi puhul.  

 Komisjon peaks algatama õigusakti, mis võimaldaks rahastada kodanikuühiskonna 

organisatsioonide institutsioonilise suutlikkuse suurendamist, et tagada stabiilsed töötingimused, 

ja väljaõpet (näiteks laagrite haldamiseks). 

 

4. Kirjelduse muutmine 

 

Üldsuse toetus pagulaste vastuvõtule on pagulaste saabumist käsitleva Euroopa Liidu tõhusa ühise 

lähenemisviisi eeltingimus. Samas muutuvad negatiivsed avaldused pagulaste suunas ELis üha 

sagedasemaks. Üldsus peab pagulaste kohta saama faktipõhist teavet ning selles osas mängivad tähtsat 

rolli meedia ja kodanikuühiskonna organisatsioonid. Mõned meediaväljaanded võimendavad hirmu 

tundmatu ees, jagades ebatäpset teavet ning korrates stereotüüpe. Samas on täheldatud, et mõned 

meediaväljaanded kasutavad kodanikuühiskonna panust, et luua pagulastest tasakaalustatud kuvand. 

 

4.1 Rände eeliste rõhutamine 

 

 ELi institutsioonid ja liikmesriigid peaksid avaldama positiivseid näiteid rändajate saavutustest ja 

panusest Euroopa majandus-, ühiskondlikku ja kultuuriellu, et parandada nende kuvandit 

avalikus arutelus (nt rõhutades välismaist päritolu õpetajate või ohvitseride/politseinike arvu 

Saksamaal või Prantsusmaal, selmet keskenduda probleemsetele noortele). Edukaid pagulasi 

tuleb tuua eeskujuks ja EL peaks toetama heade tavade vahetust selles valdkonnas.  

 Üldsuse toetust rändele on võimalik suurendada, kui ühiskonnas mõistetakse rände eeliseid. ELi 

institutsioonid peaksid rõhutama rände positiivseid aspekte, näiteks tõsiasja, et paljud Euroopa 

äärepoolseimates piirkondades asuvad külad, mis kannatasid rahvastiku vähenemise all, saavad 

nüüd tänu pagulaste saabumisele kasu täiendavast tööjõust, tarbimisest, uutest kooliõpilastest jne. 

 

4.2 Rände kajastamine meedias 

 

 Liikmesriikide ametiasutused peaksid kaaluma ajakirjanikele olulisimate faktide ja andmete 

edastamist ning võimalust teha õppekülastusi näiteks pagulaskeskustesse või piiripunktidesse, et 

võidelda negatiivsete stereotüüpidega. 

 Liikmesriigid peavad tugevdama mitmekultuurilist ja diskrimineerimisvastast haridust oma 

koolide õppekavades ja ka väljaspool koolisüsteemi, kuna mitmekesisus suureneb paratamatult. 

Selline haridus peaks põhinema kohalike omavalitsuste, asjaomaste kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ja rändajate juhitavate organisatsioonide kogemustel. Liikmesriigid peaksid 

aitama oma kodanikel teadvustada ülemaailmseid suundumusi.  
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 Liikmesriigid ei tohiks lubada solvavat või ksenofoobset keelekasutust ja vihakõnet meedias ning 

nende eest tuleks õigusnormide kohaselt karistada. 

 

4.3 Kogukondlikud jõupingutused 

 

 EL ja liikmesriigid peaksid andma kohalikele kogukondadele (nt kohalike koolide lapsevanemad) 

asjakohast ja faktipõhist teavet ning julgustama võimaluste loomist kokkupuuteks 

välismaalastega, näiteks kohalike kultuurikeskuste või kodanikuühiskonna organisatsioonide 

poolt lastele või täiskasvanutele korraldatavate tegevuste kaudu.  

 Liikmesriigid peaksid rahastama pagulastega kontaktis olevate ja avalikke teenuseid osutavate 

ametnike (sh kohalikud omavalitsused ja riigi keskvalitsus, tööhõivetalitused, politsei, koolid jne) 

ettevalmistust ja koolitust, et varustada neid kultuurilise mitmekesisusega kohandumiseks 

vajalike vahenditega ning teabe ja kasulike kontaktidega (abi pakkuvad kodanikuühiskonna 

organisatsioonid). 

 

5. Pagulaste integratsiooni tagamine 

 

5.1 Integratsioonipoliitika kujundamine 

 

ELi liikmesriikide kogemus integratsioonipoliitikaga on erinev, samuti nagu nende lähenemine 

sellele. Integratsioon on kahepoolne protsess, mis hõlmab nii õigusi kui ka kohustusi. 

Kodanikuühiskonna organisatsioonid üle Euroopa täidavad lünki ja pakuvad paljusid integratsiooni 

edendavaid teenuseid, nt keelekursused, õigusabi, teabeteenused ja kultuuritegevused. 

 

 Kõikjal Euroopas on vaja jätkusuutlikku pikaajalist integratsioonipoliitikat. Euroopa Liit 

peaks jätkuvalt toetama sidusrühmade kaasamist ja heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel. 

 Liikmesriigid peaksid rakendama terviklikku ja sidusat lähenemisviisi, mis hõlmaks erinevaid 

poliitikavaldkondi, ning tunnustama varjupaigamenetlust kui integratsiooniprotsessi olulist osa. 

 Integratsioonipoliitika kujundamisesse tuleb liikmesriigi tasandil kaasata eksperdid ja 

erialatöötajad, et vältida populistlikku lähenemisviisi. Kohalike sidusrühmade kaasamine on väga 

oluline, sest just seal leiab aset tegelik integratsioon. 

 Liikmesriigid peaksid kaasama kodanikuühiskonna organisatsioone (eriti tööandjaid ja 

ametiühinguid) ning piirkondlikke omavalitsusi integratsioonipoliitika kujundamisesse, et tagada 

muu hulgas pagulaste selliste oskuste arendamine, mis on vajalikud spetsiifiliste lünkade 

täitmiseks tööturul.  

 Liikmesriigid peaksid arvestama, et integratsioonipoliitika puhul on oluline individuaalne 

lähenemine. Pagulased on tõepoolest halvemas olukorras kui teised rändajad. Nende dokumendid 

võivad olla kadunud, võrgustikud on piiratumad ning nende tervis võib olla vägivalla ja trauma 

tõttu halvenenud.  

 Liikmesriigid peaksid varjupaigataotlejate nõustamisse ja toetamisse kaasama rändaja/pagulase 

taustaga hästi integreerunud inimesi. Nad saavad olla eeskujuks ja aidata paremini mõista 

vastuvõtvat ühiskonda.  
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 Pagulased peaksid kinni pidama vastuvõtva riigi seadustest ja aktsepteerima ka selle kultuuri. See 

hõlmab soolise võrdõiguslikkuse ja juhtivatel ametikohtadel olevate naistöötajate (nt õpetajad, 

arstid, sotsiaaltöötajad jne) austamist. Selleks peaksid liikmesriigid rahastama juhendamist ja 

nõustamist. 

 Liikmesriigid peaksid meeles pidama, et mõnes riigis saatjata alaealistele pakutav väga 

intensiivne tugi võib küll olla kulukas, kuid see on hea tava ja eeskuju kõigi rändajate 

integreerimiseks. 

 

5.2 Keeleõppe ja hariduse keskne roll  

 

 Liikmesriigid peaksid eraldama vajalikke vahendeid, et pakkuda neile, kellele suure 

tõenäosusega tagatakse kaitseseisund, keeleõpet võimalikult kiiresti pärast nende saabumist, 

ning hea tava on kombineerida seda tööga, sest see toetab keeleõpet. 

 Liikmesriigid peaksid tagama kiire juurdepääsu lastehoiuteenustele ja koolidele, kuna see on 

võtmetähtsusega perekondade integratsiooni ja naiste tööturule integreerumise seisukohalt.  

 

5.3 Tööturule integreerumise tähtsus 

 

Sotsiaalpartnerid tunnustavad positiivset panust, mille pagulased võiksid anda rahvastiku vananemist 

ja mõnes sektoris vajalikke erioskusi silmas pidades. Suurema osa täiskasvanud pagulaste jaoks on 

sobiva töö leidmine suur väljakutse. Nad on silmitsi paljude takistustega, nagu ebapiisav keeleoskus, 

isiklike dokumentide ja sertifikaatide kadumine, diplomite ja kvalifikatsioonide mittetunnustamine ja 

töövõimaluste puudumine, seda eriti riikides, kus on suur töötuse määr. Paljud kõrgelt kvalifitseeritud 

pagulased satuvad tööle lihttöö sektorisse – seda juhul, kui nad üldse tööd leiavad.  

 

 Vaatamata vastuvõtutingimuste direktiivi artiklis 15 sätestatule, mille kohaselt „liikmesriigid 

tagavad taotlejale juurdepääsu tööturule hiljemalt üheksa kuud pärast rahvusvahelise kaitse 

taotluse esitamise kuupäeva, [---]“, peaksid liikmesriigid tegema jõupingutusi, et 

varjupaigataotlejad võetaks tööle nii kiiresti kui võimalik, vältides sellega oskuste vananemist ja 

võimaldades neil olla majanduslikult tootlikud. Kuna sellega edendatakse iseseisvat toimetulekut, 

eneseväärikust ja sotsiaalset suhtlust, on see kasulik nii üksikisikule kui ka vastuvõtvale 

ühiskonnale. Neile tuleb tagada kodanikega võrdsed tingimused.  

 EL peaks oma seadusliku rände ja integratsiooni poliitikas pöörama piisavalt tähelepanu tööturu 

hindamisele ja oskuste kaardistamisele ning nägema ette pagulaste oskuste parema tuvastamise ja 

arendamise. Diplomite ja kvalifikatsioonide tegelikku tunnustamist tuleb arendada, võimalusel 

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku alusel. 

 Pagulased, haridusasutused ja tööandjad vajavad õiguskindlust. Liikmesriigid peaksid andma 

õppivatele ja koolitustel osalevatele rändajatele piisavalt aega oma hariduse või koolituse 

lõpuleviimiseks isegi juhul, kui nende varjupaigataotlus tagasi lükatakse. Pagulaste 

praktikavõimaluste osas on mõnes liikmesriigis hea tava julgustada tööandjaid investeerima 

koolituspraktikatesse ning tagada nii pagulase kui ka tema tööandja kindlustunne, lubades 
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varjupaigataotlejal paar aastat töökohal jätkata ka juhul, kui varjupaigamenetluse tulemus on 

negatiivne. 

 Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid korraldama spetsiaalselt tööandjatele ja ametühingutele 

suunatud õppe- ja teabekampaania, mille raames käsitletakse rändajate värbamisega seotud õigusi, 

kohustusi ja menetlusi. 

 

_____________ 
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