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ETSK:N TIEDONKERUUMATKAT – PAKOLAISTILANNE   

KANSALAISYHTEISKUNNAN ORGANISAATIOIDEN NÄKÖKULMASTA 

(Joulukuu 2015 – tammikuu 2016) 

 

Yhteenvetoraportti 

16. maaliskuuta 2016 

 

KESKEISET VIESTIT 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tukee varauksetta kansalaisyhteiskunnan tärkeää toimintaa 

meneillään olevan pakolaiskriisin yhteydessä. Monissa Euroopan maissa syntynyt traaginen 

humanitaarinen tilanne olisi ilman tätä panosta voinut olla vielä katastrofaalisempi.  

 

ETSK pitää velvollisuutenaan tuoda julki toimiin osallistuneiden näkemyksiä, ja se on siksi tehnyt 

yksitoista tiedonkeruumatkaa – Bulgariaan, Italiaan, Itävaltaan, Kreikkaan, Kroatiaan, Maltalle, 

Puolaan, Ruotsiin, Saksaan, Sloveniaan ja Unkariin. Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajana 

ja tukijana ETSK esittää seuraavassa näiden matkojen tuloksiin sekä jäsentensä huomattavaan 

kokemukseen tukeutuen keskeiset pakolaiskriisiin
1
 vastaamista koskevat viestit, jotka se haluaa 

välittää jäsenvaltioille ja EU:n toimielimille: 

 

a. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on pyrittävä yhdessä toteuttamaan EU:n toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 78 artiklan mukainen aito yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä 

sekä huolehtimaan pakolaisten oikeudenmukaisesta jaosta. EU:n yhteisiä kriteerejä sen 

määrittelemiseksi, onko henkilö oikeutettu kansainväliseen suojeluun, olisi vahvistettava, ja 

ne olisi pantava asianmukaisesti täytäntöön. 

 

b. Dublin-asetusta on tarkistettava ottaen huomioon, että maat, joihin pakolaiset ensimmäiseksi 

saapuvat, ovat heille usein vain kauttakulkumaita. 

 

c. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa pakolaisten vastaanottamiseen ja heidän 

auttamiseensa riittävästi kansallisia resursseja (henkilökuntaa, rahoitusta ja infrastruktuureja). 

Jos kansalaisyhteiskunnan organisaatiot hoitavat jäsenvaltioille kuuluvia tehtäviä, kuten 

monin paikoin tapahtuu, valtiovallan olisi maksettava niille asianmukainen korvaus. 

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden on myös voitava hakea vaivattomammin EU-

rahoitusta. 

 

d. Jäsenvaltiot ovat vastuussa Geneven yleissopimuksen velvoittavien vaatimusten 

täyttymisestä. Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin olisi 

                                                      
1

 On tehtävä selvä ero Geneven yleissopimuksen mukaisten pakolaisten ja sellaisten kolmansien maiden kansalaisten välillä, joilla 

ei ole oikeutta saada suojeluasemaa. Tässä esitetyt keskeiset viestit koskevat ensisijaisesti pakolaisia. 



2/14 

tunnustettava velvollisuutensa tukea aktiivisesti jäsenvaltioita, jotta nämä voivat vastata 

pakolaiskriisiin.  

 

e. Schengen-järjestelmän saavutuksista on pidettävä kiinni. Toimivat tarkastukset ulkorajoilla 

ovat ennakkoedellytys järjestelmän ylläpitämiselle. Rajojen turvaaminen ei saa merkitä sitä, 

että Geneven yleissopimuksen mukaisesti humanitaarisista syistä suojelua tarvitsevat 

suljetaan ulkopuolelle. 

 

f. Pakolaiset tarvitsevat turvallisia ja vakinaisia reittejä EU:n alueelle tuloa varten, jotta 

vältytään uusilta ihmishenkien menetyksiltä, ihmisoikeusloukkauksilta sekä altistumiselta 

salakuljetukselle ja ihmiskaupalle. Kaikilta osallisilta eurooppalaisilta ja kansainvälisiltä 

sidosryhmiltä tarvitaan koordinoidumpaa lähestymistapaa. 

 

g. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi tuettava pakolaisia konfliktialueiden 

naapurimaissa.  

 

h. Pitäisi järjestää tiedotuskampanjoita, joiden avulla taloudellisista syistä muuttavia 

varoitettaisiin pyrkimästä EU:n alueelle henkensä kaupalla. Turvapaikkahakemuksen 

hylkäämisen johdosta annettavat palauttamismääräykset tulee panna täytäntöön. Palaavien 

henkilöiden kertomien tarinoiden olisi vähennettävä lähtemishalukkuutta ja toimittava 

vastapainona salakuljettajien levittämälle yksipuoliselle tiedolle. 

 

i. Frontexin toimivaltuuksia ja resursseja on lisättävä etsintä- ja pelastusoperaatioiden 

kehittämiseksi. Frontexilla pitäisi olla mittavampi rooli ulkorajoilla suoritettavassa 

rekisteröinnissä.  

 

j. Jotta siirtojärjestelmä voi toimia täysipainoisesti, rekisteröinnin EU:n ulkorajoilla on oltava 

pakollista, kaikki kaavaillut järjestelykeskukset tulee saattaa toimintakuntoon ja niiden tulee 

toimia ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä ja lisäksi olisi harkittava uusien 

järjestelykeskusten avaamista. Jäsenvaltioiden olisi pidettävä kiinni lupauksistaan antaa 

järjestelykeskusten käyttöön henkilökuntaa ja osoitettava niille lisäresursseja.  

 

k. Turvapaikanhakijoille tulee heti heidän saapuessaan antaa ajantasaista tietoa heidän 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan kielellä, jota he ymmärtävät. Etenkin haavoittuvimmassa 

asemassa olevat pakolaiset ja heidän kanssaan työskentelevät vapaaehtoiset tarvitsevat 

asianmukaista psykologista tukea. Saapumispaikoissa pitäisi tarjota sairaanhoitopalveluja. 

 

l. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden keskinäistä ja näiden organisaatioiden ja valtiovallan 

välistä yhteistyötä ja koordinointia tulee parantaa ja siitä on tehtävä ammattimaisempaa, jotta 

se olisi vakaalla pohjalla. Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeät vastuusuhteet pakolaisten 

vastaanottoon ja avustamiseen, joka on usein monialainen kysymys, ja varmistettava eri 

viranomaistasojen välinen koordinointi. 
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m. EU:n pitäisi tehostaa humanitaaristen toimien koordinointia ja lisätä läsnäoloaan ja 

näkyvyyttään pakolaisten pääasiallisissa kohdemaissa esimerkiksi Euroopan komission 

humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) tai muun vastaavan 

elimen kautta. 

 

n. Paikallisen väestön huolenaiheet tulee ottaa asianmukaisesti huomioon. Kaikentyyppistä 

vihapuhetta, väärien tietojen levittämistä pakolaisista ja muukalaisvihamielistä puhetta on 

kuitenkin torjuttava määrätietoisesti. Lisäksi on tuotava esille pakolaisten myönteistä panosta, 

jotta saadaan muutettua kuvaa, joka heistä annetaan tiedotusvälineissä. Pakolaiset olisi 

nähtävä mahdollisuutena eikä uhkana Euroopan taloudelliselle ja sosiaaliselle mallille.  

 

o. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan harjoittaa vahvaa talouspolitiikkaa kasvun piristämiseksi ja 

työpaikkojen luomiseksi kaikille. Pakolaisten auttaminen ja heidän kotouttamisensa antaa jo 

sinänsä piristysruiskeen talouteen. Kasvu ja työpaikat auttavat ehkäisemään vihamielistä 

suhtautumista pakolaisiin. 

 

p. Jos turvapaikkamenettelystä on odotettavissa myönteinen lopputulos, on käynnistettävä 

mahdollisimman nopeasti vakaa ja pitkäjänteinen kotouttaminen, joka kattaa osaamisen 

kartoittamisen ja tunnustamisen sekä koulutuksen, mm. kansalaiskasvatuksen ja kielen 

opiskelun. Osallistumista työmarkkinoille olisi edistettävä yhteistyössä 

työmarkkinaosapuolten kanssa. Investoinnit kotouttamistoimenpiteisiin kantavat hedelmää 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, kun taas kotouttamisen laiminlyönnistä aiheutuisi valtavat 

kustannukset. 

 

ETSK:lla on nyt tiedonkeruumatkojen jälkeen paremmat valmiudet edistää pakolaiskriisin 

ratkaisemista ja pakolaisten kotouttamispolitiikkoja. Komitea välittää järjestäytyneen 

kansalaisyhteiskunnan edustajana näkemyksensä tarpeista, kommenttinsa ja suosituksensa EU:n 

toimielimille, EU:n kansalaisille ja heidän muodostamilleen organisaatioille. ETSK aikoo jatkossakin 

edistää EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikkojen kehittämistä tarjoamalla asiantuntemustaan sekä 

eurooppalaisia ja globaaleja näkökulmia. 

 

Alkusanat 

 

Vaino, konfliktit ja köyhyys ajoivat vuonna 2015 yli miljoona ihmistä etsimään turvaa Euroopasta, 

kun he olivat ensin taittaneet matkaa meren yli ja maitse henkensä kaupalla. 57 % heistä oli maassaan 

raivoavaa sotaa pakenevia syyrialaisia, 24 % afganistanilaisia ja 9 % irakilaisia. Lisäksi pakolaisia 

saapui mm. Pakistanista, Eritreasta ja Somaliasta.
2
 Valtaosa ihmisistä saapui Eurooppaan Välimeren 

ylitse, etupäässä Kreikkaan ja Italiaan. Meren ylittäjistä 3 735 katosi – heidän uskotaan hukkuneen.
3
 

                                                      
2

 UNHCR, Regional refugee and migrant response plan for Europe 2016, julkaistu 26. tammikuuta 2016.  

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

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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Saapuminen Eurooppaan ei valitettavasti ole useinkaan merkinnyt matkasta hengissä selvinneille 

kärsimyksen ja kovien olojen päättymistä. Huonot vastaanotto-olosuhteet, salakuljettajat, ryöstäjät, 

korruptio sekä poliisien ja rajavartijoiden harjoittama väkivalta, ankarat sääolot, suljetut rajat, 

passintarkastukset ja yhä vihamielisemmin käyttäytyvät eurooppalaiset ovat vain muutamia 

esimerkkejä niistä vaikeuksista, joihin Euroopasta turvaa hakevat miehet, naiset ja lapset ovat 

törmänneet. 

 

Valtio- ja aluetason vastuuviranomaisilla on useissa tapauksissa ollut vaikeuksia huolehtia vuosina 

2014 ja 2015 saapuneiden suurten muuttajamäärien asianmukaisesta vastaanottamisesta. 

Vapaaehtoistyöntekijöillä, avunantajilla, kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla ja paikallisyhteisöillä 

on monesti ollut merkittävä rooli turvapaikkaprosessin eri vaiheissa. Eräissä tapauksissa 

paikallisyhteisöjen johtajat ovat tehneet enemmän kuin heidän velvollisuuksiinsa kuuluu täyttääkseen 

valtio- ja aluetason viranomaisten jättämän aukon, ja kansalaisyhteiskunnalla on ollut tärkeä – ja on 

edelleen keskeinen – sija. Eräissä maissa rajaseutujen paikallisyhteisöille on kertynyt mittavat velat 

toimiensa rahoittamisesta. 

 

ETSK:n valtuuskunnat vierailivat joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 yhdessätoista EU:n 

jäsenvaltiossa tapaamassa muuttajien parissa työskentelevien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 

edustajia (ja suunnitteilla on vastaavanlainen vierailu Turkkiin maaliskuussa). Tavoitteena on ollut 

kartoittaa vallitsevaan pakolaiskriisiin liittyviä eri toimijoiden ongelmia, tarpeita, epäonnistumisia, 

menestystarinoita ja parhaita käytänteitä, jotta ne voidaan ottaa huomioon EU:n politiikan 

muotoilussa. Kukin valtuuskunta koostui kolmesta komitean jäsenestä ja sai tukea ETSK:n 

sihteeristöltä. Valtuuskunnat vierailivat Bulgariassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Kroatiassa, 

Maltalla, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Sloveniassa ja Unkarissa ja tapasivat yhteensä 

183 sidosryhmien edustajaa lähinnä kansalaisyhteiskunnan organisaatioista. 

 

Tässä yhteenvetoraportissa luodaan yleiskatsaus valtuuskuntien keskeisiin havaintoihin ja painotetaan 

erityisesti toimintasuosituksia vallitsevasta pakolaiskriisistä johtuviin ja kansainvälistä suojelua 

saavien henkilöiden pitkäaikaiseen kotouttamiseen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. 

Yhteenvetoraportin lisäksi laaditaan yksityiskohtaiset tiivistelmäraportit tehdyistä yhdestätoista 

maavierailusta. 

 

1. (Laittomien) maahantulojen määrän vähentäminen 

 

Pakolaisten ja muiden muuttajien tulosta tekee erityisen haastavaa tulijoiden suuri määrä lyhyen ajan 

sisällä sekä se, että suurin osa heistä saapuu Eurooppaan laittomien kanavien kautta. Dublin-

järjestelmän avulla ei pystytä hallinnoimaan massiivista pakolaisvirtaa. Pakolaisia majoittavat 

konfliktialueiden naapurimaat eivät saa tarpeeksi apua. Eniten pakolaisia – mm. lähes 4,3 miljoonaa 

syyrialaista – ovat ottaneet vastaan Turkki, Libanon ja Jordania. Pakolaisten elämä näissä maissa on 

hankalaa ja kallista: heillä ei käytännöllisesti katsoen ole mahdollisuutta tehdä työtä, ja avusta on 

jatkuvasti puutetta. Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen odotetaan mitä todennäköisimmin 

jatkuvan mittavana. 
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1.1 Perimmäisiin syihin vaikuttaminen 

 

 On pyrittävä vaikuttamaan pakkomuuton perimmäisiin syihin mm. edistämällä konfliktien 

päättymistä ja kriisien poliittista ratkaisemista. Rauhanrakentamisen lisäksi olisi edistettävä 

maiden ja yhteiskuntien jälleenrakentamista vuosia kestäneiden sotien jälkeen. 

 Keskeisinä tavoitteina lähtömaissa tulisi olla ihmisten turvallisuuden varmistaminen oikeuksien 

pohjalta sekä inhimillinen ja sosiaalinen kehitys, joka tarjoaa todellisia tulevaisuudennäkymiä 

paikalliselle väestölle, etenkin nuorille. 

 Olisi panostettava enemmän mm. kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toteuttamiin avustus- ja 

kehitysyhteistyöhankkeisiin, joiden avulla parannetaan kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden 

ihmisten tilannetta konfliktialueiden lähiseuduilla esimerkiksi Turkissa, Libanonissa tai 

Jordaniassa. 

 

1.2 Turvallisten reittien tarjoaminen  

 

 Pakolaiset tarvitsevat turvallisia ja vakinaisia reittejä EU:n alueelle tuloa varten. 

Ihmishenkien menetykset, ihmisoikeusloukkaukset sekä altistuminen salakuljetukselle ja 

ihmiskaupalle on estettävä. Tähän liittyen olisi toteutettava humanitaarisen maahanpääsyn 

ohjelmia (uudelleensijoittaminen), myönnettävä suurlähetystöissä humanitaarisia viisumeita, 

toteutettava yksityisten sponsorien rahoittamia ohjelmia ja otettava käyttöön tilapäisen suojelun 

mekanismeja. EU:n viisumisäännöstöä olisi muutettava siten, että se mahdollistaa tehokkaamman 

suojelun. Yksi mahdollinen ratkaisu on rekisteröidä turvapaikkahakemuksia EU:n ulkopuolella, 

esimerkiksi Turkissa. 

 Turvallisten reittien puuttuessa olisi kauttakulkureiteillä tarjottava maksutta esimerkiksi 

kuljetuksia, majoitusta ja internetyhteys, jotta vältyttäisiin salakuljetukselta ja hyväksikäytöltä. 

 Frontexin toimivaltuuksia ja resursseja olisi lisättävä, jotta se voi ottaa näkyvämmän roolin 

rekisteröinti- ja rajavalvontamenettelyissä.  

 

1.3 Laittomasta matkustamisesta varoittaminen 

 

 EU:n ja sen jäsenvaltioiden pitäisi varoittaa unioniin mahdollisesti taloudellisista syistä ja 

laittomasti pyrkiviä matkustamasta EU:n alueelle. Tätä varten tulee järjestää tiedotuskampanjoita 

muuttajien lähtömaissa. Lisäksi vapaaehtoiset paluumuuttajat voivat toimia viestin välittäjinä 

lähtömaissaan ja oikaista salakuljettajien ja muiden asianosaisten sepittämiä, usein yksipuolisia 

tietoja. 

 

2. Pakolaisten inhimillinen vastaanottaminen ja auttaminen 

 

Sen lisäksi, että EU:n tulee pyrkiä vaikuttamaan suurten muuttovirtojen syihin pitkällä aikavälillä, sen 

pitää olla valmis muuton jatkumiseen ja ideoida vankkoja välineitä virtojen tehokasta hallinnointia 
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varten. Muuttoreitit ja muuttajien profiilit vaihtelevat jatkuvasti, mikä edellyttää mailta joustavuutta ja 

kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. 

 

Kansalaisyhteiskunnan edustajat pitävät valitettavana, ettei EU:lla ole yhteistä lähestymistapaa 

suurten pakolaisvirtojen hallinnointiin eikä kunnolla toimivaa yhteistä turvapaikkajärjestelmää. 

Jäsenvaltiot eivät aina ole panneet asiaan liittyvää EU:n ja kansainvälistä lainsäädäntöä 

asianmukaisesti täytäntöön. Saapuvien muuttajien määrä ei todellisuudessa vastaa sovittuja 

siirtomääriä. EU:n siirtojärjestelmä ei myöskään aina toimi niin kuin sen pitäisi, ja muuttajien siirtoja 

on tehty toistaiseksi sangen vähän. Eräät maat ovat sulkeneet rajojaan yksipuolisella päätöksellä, mikä 

vaarantaa Schengen-järjestelmän.  

 

2.1 Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä 

 

ETSK suosittaa seuraavaa: 

 

 Tulee saattaa valmiiksi aito yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, joka pohjautuu 

ihmisoikeuksien suojeluun, solidaarisuuteen ja vastuun jakamiseen. Sen tulisi käsittää 

yhdenmukainen turvapaikka-asema ja turvapaikkapäätösten vastavuoroinen 

tunnustaminen, jotta varmistettaisiin, että turvapaikanhakijat saavat samat oikeudet ja että heille 

järjestetään samanlaiset vastaanotto-olosuhteet ja menettelyt kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä voisi 

auttaa lopettamaan "turvapaikkashoppailun". 

 Kaikki turvapaikanhakijat tulee rekisteröidä heidän saapuessaan EU:n alueelle, jotta vältetään 

päällekkäiset rekisteröinnit. Jäsenvaltioiden olisi myös parannettava tietojen jakamista saapuvista 

pakolaisista. Frontexilla pitäisi olla tässä mittavampi rooli. 

 Dublin-asetusta on tarkistettava, jotta voidaan luoda parempi ja pysyvä vastuunjakomekanismi 

EU:n ulkorajoilla sijaitsevien jäsenvaltioiden tukemiseksi. Näiden maiden ei pitäisi joutua yksin 

vastaanottamaan kaikkia EU:hun saapuvia turvapaikanhakijoita, tutkimaan heidän 

turvapaikkahakemuksiaan ja huolehtimaan jälkeenpäin heidän kotouttamisestaan. 

 Kaikki kaavaillut järjestelykeskukset tulee saattaa toimintakuntoon, ja niiden tulee toimia ympäri 

vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä. Uusien järjestelykeskusten avaamista olisi harkittava, ja 

jäsenvaltioiden pitäisi antaa järjestelykeskusten käyttöön henkilökuntaa ja osoittaa niille 

lisäresursseja.  

 Siirtokiintiöitä tulee noudattaa määräajassa, joka on vielä asetettava, ja hallinnollisia menettelyjä 

tulee nopeuttaa. Kielitaito, perhesiteet tai siteet kotimaan ulkopuolella asuviin maanmiehiin pitäisi 

ottaa huomioon aina kun mahdollista.  

 Jäsenvaltioiden tulee lisätä käsittelykapasiteettiaan niin kustannusten pienentämiseksi kuin 

hakijoiden tilanteen kohentamiseksi. 

 Palauttamismääräyksen saaneiden muuttajien tulee voida palata lähtömaahansa viivytyksittä ja 

ihmisarvoisesti, ja heille on luotava valmiudet uudelleenkotoutumiseen. Tässä yhteydessä on 

tehtävä yhteistyötä lähtömaan viranomaisten kanssa. 
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2.2 Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto 

 

Jäsenvaltioiden viranomaisilla on vaikeuksia huolehtia saapuvien suurten turvapaikanhakijamäärien 

asianmukaisesta vastaanottamisesta. Monilla näistä tahoista ei ole kapasiteettia tai poliittista tahtoa 

taata asianmukaisia vastaanotto-olosuhteita ja sairaanhoitoa ja tarjota tietoa oikeudellisista 

menettelyistä sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksista. Pulaa on rahoituksesta, 

koulutetusta henkilökunnasta ja tulkeista. Joskus avustustoimintaa sekoittaa keskus- sekä paikallis- ja 

aluehallintotasojen välisen vastuun- ja rahoituksenjaon epäselvyys, samalla kun paikallisviranomaiset 

ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot yrittävät selvitä kriisistä. Pakolaisilla pitäisi normaalisti olla 

turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen oikeus saada peruspalveluja, kuten asunto, mutta sopivista 

asunnoista on jatkuvasti pulaa ja monet pakolaiset jäävät tilapäismajoitukseen. Kun valtiovallan 

toimet ovat heikkoja, häikäilemättömille ihmisille aukeaa tilaisuus käyttää hyväksi oman onnensa 

nojaan jätettyjen pakolaisten heikkoa asemaa esimerkiksi tarjoamalla heille pimeästi tavaroita, 

majoitusta, työpaikkoja tai palveluita. 

 

ETSK suosittaa näin ollen seuraavaa: 

 

 Euroopan komission tulee valvoa, että kaikki jäsenvaltiot saattavat EU:n 

turvapaikkalainsäädännön, erityisesti vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin
4
, 

asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja noudattavat sitä. 

 Rekisteröinti- ja turvapaikkamenettelyjen lainmukaisuutta (menettelykieli, tarvittavien tietojen 

toimittaminen ja luotettavuus, oikeudellinen edustus, asianmukaiset elinolosuhteet menettelyn 

aikana jne.) on seurattava jatkuvasti, etenkin maissa, joiden turvapaikkapäätöksistä huomiota 

herättävän pieni osa on myönteisiä. 

 Jäsenvaltioiden tulee osoittaa poliittista sitoutumista pakolaisten vastaanottamiseen ja 

auttamiseen. Niiden pitäisi osoittaa kriisin hoitamiseen ja strategisten suunnitelmien 

toteuttamiseen riittävästi kansallisia resursseja (henkilökuntaa, rahoitusta ja infrastruktuureja). 

Pakolaisten vastaanottaminen on koko jäsenvaltion vastuulla, ja valtiotason on tuettava 

paikallisviranomaisia.  

 Jäsenvaltioiden on määriteltävä selkeät vastuusuhteet pakolaisten vastaanottoon ja avustamiseen, 

joka on usein monialainen kysymys, ja varmistettava eri viranomaistasojen välinen koordinointi.  

 EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulee valmistautua mahdollisiin uusiin vastaavanlaisiin kriiseihin ja 

perustaa nimenomaan muuttoliikettä koskevia valvontajärjestelmiä. 

 Jäsenvaltioiden tulee vaalia perheiden yhtenäisyyttä ja noudattaa yksilöllistä lähestymistapaa. 

 Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että vastaanotto- ja transitkeskuksilla on riittävät resurssit, ja 

näiden keskusten olisi tarjottava apua sitä tarvitseville, erityisesti haavoittuvassa asemassa 

oleville, vuorokauden ympäri ja jokaisena viikonpäivänä. 

 Jäsenvaltioiden olisi annettava käyttöön tarvittavat resurssit, jotta hätämajoituksessa vietettävää 

aikaa voitaisiin lyhentää etenkin perheiden osalta ja elinolosuhteita voitaisiin kohentaa. Asuntoja 

                                                      
4

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=FI
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olisi järjestettävä mieluummin paikallisyhteisöistä kuin niiden ulkopuolelta. Pakolaiset tarvitsevat 

kiireellisesti kohtuuhintaisia asuntoja, ja heitä olisi autettava asunnon etsimisessä. 

 

2.3 Asianmukaisen ja luotettavan tiedon tarjoaminen turvapaikanhakijoille ja pakolaisille 

 

Pakolaiset ovat matkallaan Eurooppaan ja Euroopassa epävirallisista lähteistä ja salakuljettajilta 

saatujen – usein väärien – tietojen varassa. Tiedotusvälineissä kerrotut tarinat saattavat olla 

yksipuolisia ja sensuroituja. Lisäksi vain ani harvat pakolaiset osaavat vastaanottavan yhteiskunnan 

kieltä tai mitään muutakaan eurooppalaista kieltä. Monissa EU:n jäsenvaltioissa on kuitenkin pulaa 

esimerkiksi arabian, farsin tai paštun tulkeista. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on merkittävä 

rooli tulkkien etsimisessä ja kouluttamisessa. 

 

ETSK suosittaa näin ollen seuraavaa: 

 

 Euroopan komission tulee varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat vastaanotto-olosuhteita 

koskevan direktiivin 5 artiklaa, joka koskee tiedottamista turvapaikanhakijoiden oikeuksista ja 

velvollisuuksista sekä apua ja tietoa tarjoavista järjestöistä, ryhmistä tai henkilöistä.  

 Euroopan komission tulee varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat kaikkia 

turvapaikkamenettelydirektiivin kielisäännöksiä.  

 Jäsenvaltioiden tulee tarjota pakolaisille selkeää oikeudellista ja käytännön tietoa sekä suullisesti 

että kirjallisesti heidän ymmärtämällään kielellä. On erittäin tärkeää, että käytettävissä on 

riittävästi hyvin valmistautuneita tulkkeja ja kääntäjiä, jotka voivat auttaa rekisteröitymisessä sekä 

pelkojen hälventämisessä ja väärien tietojen oikaisemisessa. Jäsenvaltioiden tulee osoittaa 

tarvittavat varat heidän palkkaamisekseen. Ei-ammattitulkeista (esimerkiksi edellisten 

maahanmuuttoaaltojen mukana saapuneista pakolaisista tai muuttajista) voi olla hyötyä käytäessä 

yksinkertaisia keskusteluja, mutta riskien ja hyötyjen välillä on löydettävä oikea tasapaino. 

 EU:n olisi tarjottava pakolaisille tietoa keskitetysti heidän saapuessaan. Heille voitaisiin 

tarjota lehtisissä ja EU:n virallisella verkkosivustolla (vastaavalla kuin EU:n 

maahanmuuttoportaali) ajantasaista tietoa heidän oikeuksistaan, noudatettavista menettelyistä ja 

turvapaikansaantimahdollisuuksista, joita heille on tarjolla eri puolilla EU:ta – ei vain muutamissa 

harvoissa maissa kuten Saksassa, Itävallassa ja Ruotsissa. 

 EU:n pitäisi koordinoida siirrettäville pakolaisille ennen matkaa jaettavien, perustietoja 

määrämaasta heidän äidinkielellään sisältävien tietolehtisten laatimista. Lapsille olisi tarjottava 

tietoa heille sopivassa muodossa.  

 

2.4 Haavoittuvimmassa asemassa olevien suojeleminen 

 

Monen pakolaisen matka on ollut pitkä ja traumaattinen, ja useat ovat joutuneet matkallaan 

ryöstetyksi, raiskatuksi tai muunlaisen väkivallan uhriksi. He pakenevat sotaa ja ovat jättäneet 

taakseen tai kadottaneet matkalla Eurooppaan perheenjäseniään. Tätä nimenomaista traumaa ei aina 

oteta riittävällä tavalla huomioon vastaanottovaiheessa ja turvapaikkamenettelyssä. Ilman huoltajaa 

EU:n alueelle saapuvien alaikäisten määrä kasvaa, ja vailla huoltajaa olevien alaikäisten katoamisia 
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koskevien ilmoitusten määrä on hälyttävän suuri. Vaikka usein on epäselvää, mitä heille on 

tapahtunut, monet alaikäiset näyttävät joutuneen rikollisjengien, ihmiskauppiaiden ja muiden pahoissa 

aikeissa olevien ihmisten käsiin. 

 

ETSK suosittaa näin ollen seuraavaa: 

 

 Jäsenvaltioiden olisi osoitettava tarvittavat resurssit asianmukaisen psykologisen tuen 

antamiseksi pakolaisille sekä heidän parissaan työskenteleville vapaaehtoisille. 

 Ilman huoltajaa olevat alaikäiset olisi majoitettava pieniin keskuksiin tai isäntäperheisiin. 

Euroopan komission tulee varmistaa, että jäsenvaltiot eivät ota (vailla huoltajaa olevia) alaikäisiä 

säilöön, ja EU:n olisi tehostettava yhteistyössä Unicefin kanssa mekanismeja, joiden avulla 

valvotaan, että lapsen oikeuksia kunnioitetaan. 

 Myös sukupuoli pitäisi ottaa huomioon: jos naispuoliset hakijat niin toivovat, heitä haastattelevan 

virkailijan ja avustavan tulkin olisi oltava naispuolisia. 

 

3. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden parempi tukeminen 

 

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tekevät korvaamatonta työtä auttaessaan valtiovaltaa 

humanitaarisen avun antamiseen ja pakolaisten suojeluun liittyvien velvollisuuksien hoitamisessa tai 

jopa hoitaessaan velvollisuudet valtiovallan puolesta. Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, erittäin 

sitoutuneet paikalliset toimijat ja vapaaehtoistyöntekijät hoitavat monenlaisia tehtäviä 

vastaanottoprosessin kaikissa vaiheissa. Nämä tahot esimerkiksi huolehtivat pakolaisten ensisijaisista 

tarpeista, tarjoavat majoitusta, sosiaalista ja psykologista tukea sekä tietoa, saattavat toisistaan eroon 

joutuneita perheenjäseniä yhteen, pyrkivät löytämään ratkaisuja ilman huoltajaa oleville lapsille ja 

palkkaavat tulkkeja. Ne valvovat, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, ja toteuttavat toimia oikeuksien 

puolustamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi.  

 

3.1 Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden aseman tunnustaminen ja toiminnan 

koordinointi 

 

Eräillä kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on valtiovallalta saatu virallinen toimeksianto hoitaa 

tilannetta ja koordinoida avustustoimia, mutta osassa valtioita humanitaarista apua ei koordinoida 

lainkaan tai koordinointi on jätetty YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n ja Kansainvälisen 

siirtolaisuusjärjestön IOM:n tehtäväksi. Joissakin maissa valtiovallalla ei näytä olevan riittävästi 

luottamusta kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin, vaan niitä pidetään liian avokätisinä tai osana nk. 

hyväntekeväisyysteollisuutta. Tämä ei luo tuloksekkaalle yhteistyölle suotuisaa ilmapiiriä. Toisissa 

maissa yhteistyö valtiovallan kanssa sujuu hyvin ja viranomaiset ottavat kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioiden ehdotukset huomioon. Kaikille asiaankuuluville sidosryhmille järjestetään 

säännöllisesti koordinointikokouksia, ja päättäjien (ministerien) henkilökohtainen panos osoittaa 

valtiovallan sitoutuneisuuden ja tuottaa hyviä tuloksia. 
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Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden keskinäinen yhteistyö – jota tehdään toisinaan jopa rajojen 

yli – vaikuttaa tehokkaalta, ja sen ansiosta vältytään sekaannuksilta ja päällekkäiseltä työltä. Joskus 

organisaatiot kuitenkin kilpailevat keskenään resursseista ja mediahuomiosta. Tarvittaisiinkin 

pitkäjänteistä ja vakaata strategiaa, jossa kiinnitetään huomiota kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioiden usein hyvin pienen henkilökunnan ja vapaaehtoistyövoiman hyvinvointiin ja 

työtyytyväisyyteen. 

 

ETSK suosittaa näin ollen seuraavaa: 

 

 Kilpailun sijasta oleellisen tärkeää pakolaiskriisin hoitamisessa on tuloksekas yhteistyö. 

Organisaatioiden pitäisi muodostaa yhteinen näkemys pakolaisten suojelusta ja yhteinen käsitys 

toistensa toimeksiannoista, tehtävistä ja velvollisuuksista. Jäsenvaltioiden tulee auttaa 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita tekemään yhteistyötä ja selvittelytyötä, 

koordinoimaan toimintaa sekä jakamaan kokemuksia, tietoa ja resursseja. Organisaatioiden 

kansainvälistymistä sekä niiden välistä rajatylittävää yhteistyötä ja tietojenvaihtoa voitaisiin tukea 

erityisesti asiaa koskevista rahastoista tai tätä tarkoitusta varten perustettavan virallisen verkoston 

avulla. 

 EU:n pitäisi huolehtia siitä, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden hyviä käytänteitä tehdään 

tunnetuksi, jaetaan ja – mikäli mahdollista – otetaan käyttöön laajemminkin. Tällaisten 

organisaatioiden käytännön kokemusta on syytä hyödyntää politiikan muotoilussa.  

 Jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia olisi 

kehitettävä mm. nimeämällä asiaankuuluviin ministeriöihin yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on 

toimittaa tietoa organisaatioille. Lisäksi muuttajien vastaanottoon liittyvät velvollisuudet tulee 

jaotella selkeästi, ja tässä yhteydessä on huolehdittava tarvittavasta koordinoinnista eri 

viranomaistahojen ja organisaatioiden välillä. 

 Tukiverkostoissa mukana olevien eri organisaatioiden olisi pidettävä säännöllisesti 

koordinointikokouksia, ja niiden olisi järkevää pitää kirjaa yhteisistä aloitteistaan myöhempää 

toimintaa varten sekä laatia mm. tarkistuslistoja ja menettelyjä. 

 Jäsenvaltioihin, joissa sellaisia ei vielä ole, tulee perustaa (valtio- ja paikallistason) viranomaisten 

ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhteistyöfoorumeita. ETSK ja Euroopan komissio 

voisivat osaltaan varmistaa EU-tasolla, että tällaiset yhteistyöfoorumit toimivat riittävän 

tehokkaasti ja että niiden osallistujajoukko on tarpeeksi kattava. 

 Pakolaiskysymyksestä on tehtävä epäpoliittinen, ja jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei mitään 

organisaatiota syrjitä sen perusteella, mitä poliittista suuntausta se kannattaa tai suosii. 

 Kun otetaan huomioon Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden 

pääosaston (ECHO) ja Frontexin toimivaltuudet, EU:n pitäisi tehostaa humanitaaristen toimien 

koordinointia ja olla laajemmin läsnä paikan päällä. EU:n olisi tarjottava ECHOn tai perustettavan 

uuden elimen kautta koordinoinnin, pakolaisten vastaanoton ja suojelun asiantuntijoita ja 

toteutettava paikallistasolla kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien suostumuksella strategisia 

suunnitelmia, joiden avulla varmistetaan, että pakolaisten perustarpeista eli esimerkiksi ruoan, 

sairaanhoidon, majoituksen ja oikeusavun saannista huolehditaan.  
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 EU:n pitäisi varmistaa, että ECHOn koordinoimaa uutta EU:n vapaaehtoisapu -aloitetta voidaan 

hyödyntää myös EU:n sisällä siten, että vapaaehtoiset ohjataan sinne, missä heidän apuaan eniten 

kaivataan, ja etteivät heidän taitonsa ja asiantuntemuksensa ole tyhjän panttina tai joudu hukkaan. 

 

3.2 Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rahoittaminen ja tukeminen 

 

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on lukuisia ongelmia rahoituksen saannissa ja henkilökunnan 

kouluttamisessa. Yleensä niiden odotetaan rahoittavan toimintansa osittain omin varoin myös silloin, 

kun ne hoitavat tehtäviä viranomaisten puolesta. Nämä organisaatiot ovat usein myös lyhytaikaisen 

EU-rahoituksen varassa, mikä ei mahdollista toiminnan vakaata ja pitkäjänteistä suunnittelemista. 

Lisäksi kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kilpailevat keskenään, sillä niiden on osoitettava 

palvelevansa riittävää määrää asiakkaita. Tämä saattaa heikentää organisaatioiden tarjoamien 

palvelujen tehokkuutta. Hankkeiden lyhyys heikentää henkilökunnan työsuhdeturvaa, jolloin 

ammattitaitoisia työntekijöitä on vaikeampi saada kiinnostumaan tehtävistä ja pysymään työssä. 

Eräillä alueilla on ilmennyt nk. hyväntekeväisyysturismia. 

 

 Kun kansalaisyhteiskunnan organisaatiot hoitavat tehtäviä viranomaisten puolesta, 

jäsenvaltiot ovat velvollisia maksamaan niille asianmukaisen korvauksen. Lisäksi 

jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa tarvittavat resurssit pakolaisten auttamisen ammattimaistamiseen 

pitkällä aikavälillä, kun vapaaehtoistyöntekijöiden määrä vähenee, ja varmistaa tämän alan 

työpaikkojen riittävä vetovoima, jotta ammattitaitoisen työvoiman puute saadaan korjattua.  

 EU-rahoituksen saantia olisi helpotettava ja nopeutettava myös pienten hankkeiden osalta 

vaarantamatta kuitenkaan prosessin puolueettomuutta ja avoimuutta. Osarahoitusvaatimusta olisi 

höllennettävä, tai jäsenvaltioiden olisi katettava vaadittu rahoitusosuus.  

 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) myönnettävän rahoituksen 

pitkäjänteiselle, selkeisiin sääntöihin pohjautuvalle suunnittelulle on suuri tarve. Komission olisi 

huolehdittava siitä, ettei AMIF-rahoituksen myöntäminen viivästy.  

 Komission pitäisi mukauttaa rahoitussääntöjä siten, että rahoitusta voitaisiin hakea tiettyjen 

välillisten kustannusten (ei pelkästään koordinointikustannusten) kattamiseen, kuten aikoinaan 

Euroopan pakolaisrahastossa ja Euroopan kotouttamisrahastossa.  

 Komission olisi ehdotettava säädöksiä, joilla mahdollistetaan rahoituksen myöntäminen 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden institutionaalisten valmiuksien parantamiseen. Näin 

voitaisiin varmistaa vakaat työehdot ja mahdollisuudet saada koulutusta (esim. leirien 

hallinnointia varten). 

 

4. Välitettävän sanoman muuttaminen 

 

Suuren yleisön tuki pakolaisten vastaanottamiselle on perusedellytys toimivan ja yhteisen EU:n 

lähestymistavan omaksumiselle pakolaisten saapumiseen. Kielteinen asenne pakolaisia kohtaan on 

kuitenkin valtaamassa alaa EU:ssa. Suuren yleisön on saatava faktatietoa pakolaisista, ja 

tiedotusvälineillä ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on sen varmistamisessa tärkeä rooli. Osa 

tiedotusvälineistä lietsoo vieraan pelkoa levittämällä epätarkkaa tietoa ja uusintamalla stereotypioita. 
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Eräiden tiedotusvälineiden on kuitenkin havaittu hyödyntävän kansalaisyhteiskunnan panosta 

tasapainoisen käsityksen luomiseksi pakolaisista. 

 

4.1 Muuttoliikkeen tuomien hyötyjen esille tuominen 

 

 EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden pitäisi tuoda julkisuuteen myönteisiä esimerkkejä muuttajien 

saavutuksista ja panoksesta Euroopan talouteen, yhteiskuntiin ja kulttuurielämään, jotta 

julkisessa keskustelussa vallitseva käsitys pakolaisista paranisi. (Voitaisiin esimerkiksi tuoda 

esille, miten paljon ulkomaalaistaustaisia opettajia, puolustuslaitoksen henkilökuntaa tai poliiseja 

Saksassa tai Ranskassa on, sen sijaan että keskitytään ongelmanuoriin.) Menestyneitä pakolaisia 

on tehtävä tunnetuksi roolimalleina, ja EU:n tulee edistää tähän liittyvien hyvien käytänteiden 

vaihtoa.  

 Muuttoliikkeelle voidaan saada enemmän suuren yleisön tukea, jos yhteiskunnat ymmärtävät 

muuttajien hyödyllisyyden. EU:n toimielinten pitäisi korostaa muuttoliikkeen positiivisia 

puolia, kuten sitä, että Euroopassa monet väestökadosta kärsivät syrjäseutujen kylät pääsevät nyt 

hyötymään pakolaisten saapumisen myötä lisääntyvästä työvoimasta, kulutuksen piristymisestä, 

koulujen uusista oppilaista jne. 

 

4.2 Muuttoliike ja tiedotusvälineet 

 

 Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi harkittava sitä, että toimittajille tarjottaisiin kielteisten 

stereotypioiden vastapainoksi perustietoja aiheesta sekä mahdollisuuksia tutustumiskäynteihin 

esimerkiksi pakolaiskeskuksissa tai rajatarkastuspisteissä. 

 Jäsenvaltioiden pitää lisätä monikulttuurisuusopetusta ja syrjinnän vastaista kasvatusta 

koulujensa opetussuunnitelmissa ja myös koulujärjestelmän ulkopuolella, sillä monimuotoisuus 

lisääntyy vääjäämättä. Tällaisen opetuksen olisi pohjauduttava paikallishallinnon, 

asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sekä muuttajien ylläpitämien 

organisaatioiden kokemuksiin. Jäsenvaltioiden pitäisi auttaa kansalaisiaan tiedostamaan globaalit 

kehityssuuntaukset.  

 Jäsenvaltiot eivät saa sallia loukkaavaa ja muukalaisvihamielistä kielenkäyttöä ja vihapuhetta 

tiedotusvälineissä, vaan tästä on langetettava lainmukaiset seuraamukset. 

 

4.3 Yhteisöissä toteutettavat toimet 

 

 EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi tarjottava paikallisille yhteisöille (esim. paikallisten koulujen 

oppilaiden vanhemmille) asianmukaista, faktoihin perustuvaa tietoa ja kannustaa luomaan 

tilaisuuksia pitää yhteyttä ulkomaalaisiin – esimerkiksi paikallisten kulttuurikeskusten tai 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden järjestämän lapsi- ja aikuistoiminnan kautta.  

 Jäsenvaltioiden tulee osoittaa rahoitusta pakolaisten kanssa tekemisissä olevien viranhaltijoiden – 

mm. paikallis- ja keskushallinnon, työvoimatoimistojen, poliisin ja koulujen palveluksessa 

olevien – valmentamiseen ja kouluttamiseen, jotta he saavat välineitä moninaisten kulttuurien 
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kohtaamisen helpottamiseksi sekä tietoa ja hyödyllisiä kontakteja (apua tarjoaviin 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin). 

 

5. Pakolaisten kotoutumisen varmistaminen 

 

5.1 Kotouttamispolitiikkojen suunnittelu 

 

EU:n jäsenvaltioiden kokemukset kotouttamispolitiikoista ja suhtautuminen niihin vaihtelevat. 

Integraatio on kaksisuuntainen prosessi, joka tuo mukanaan sekä oikeuksia että velvollisuuksia. 

Kaikkialla Euroopassa kansalaisyhteiskunnan organisaatiot paikkaavat puutteita ja tarjoavat monia 

kotoutumista edistäviä palveluja, kuten kielikursseja, oikeudellista apua, tietopalveluja ja 

kulttuuritoimintaa. 

 

 Euroopan joka kolkassa tarvitaan vakaita ja pitkäjänteisiä kotouttamispolitiikkoja. EU:n olisi 

edistettävä yhä voimakkaammin sidosryhmien osallistamista ja hyvien käytänteiden vaihtoa 

jäsenvaltioiden kesken. 

 Jäsenvaltioiden pitäisi noudattaa kokonaisvaltaista ja johdonmukaista lähestymistapaa, joka kattaa 

laajasti eri politiikanalat, ja tunnustaa, että turvapaikkamenettely on kotouttamisprosessin 

olennainen osa. 

 Asiantuntijoiden ja alan toimijoiden tulee voida osallistua kotouttamispolitiikkojen suunnitteluun 

jäsenvaltioiden tasolla, jotta aiheen käsittelystä ei tule populistista. Paikallisten sidosryhmien 

osallistaminen on erittäin tärkeää, sillä kotoutuminen tapahtuu juuri paikallisyhteisössä. 

 Jäsenvaltioiden olisi kutsuttava kotouttamispolitiikkojen suunnitteluun mukaan 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita – etenkin työnantajien ja ammattiliittojen edustajia – sekä 

alueellisia viranomaisia, jotta varmistettaisiin varsinkin se, että pakolaiset voivat kehittää 

valmiuksia, jotka ovat tarpeen työmarkkinoiden erityisten osaamisvajeiden korjaamiseksi.  

 Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa huomioon, että kotouttamispolitiikkaan tarvitaan yksilöllistä 

lähestymistapaa. Pakolaiset ovat muita muuttajia huonommassa asemassa: heidän asiapaperinsa 

saattavat olla kadonneet, heillä on suppeammat verkostot, ja heidän terveytensä saattaa olla 

heikko väkivallan ja traumojen takia.   

 Jäsenvaltioiden olisi pyydettävä jo hyvin kotoutuneita muuttaja- tai pakolaistaustaisia henkilöitä 

neuvomaan ja auttamaan turvapaikanhakijoita. He toimivat roolimalleina ja auttavat tulijoita 

ymmärtämään paremmin vastaanottavaa yhteiskuntaa.  

 Pakolaisten on noudatettava vastaanottavan maan lakeja ja hyväksyttävä sen kulttuuri. Tähän 

kuuluu sukupuolten tasa-arvon ja auktoriteettiasemissa, esim. opettajina, lääkäreinä ja 

sosiaalityöntekijöinä, toimivien naispuolisten työntekijöiden kunnioittaminen. Jäsenvaltioiden 

tulee osoittaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi rahoitusta opastuksen ja neuvonnan 

järjestämiseen. 

 Jäsenvaltioiden on syytä pitää mielessä, että ilman huoltajaa olevien alaikäisten hyvin 

intensiivinen tukeminen, joka on tapana eräissä maissa, on hyvä käytänne ja malli kaikkien 

muuttajien kotouttamiseen, vaikka siitä aiheutuukin paljon kustannuksia. 
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5.2 Kieliopintojen ja koulutuksen keskeinen rooli  

 

 Jäsenvaltioiden tulee osoittaa tarvittavat resurssit kielikoulutuksen antamiseksi 

mahdollisimman pian saapumisen jälkeen niille, jotka todennäköisesti saavat 

suojeluaseman. Koulutukseen on hyvä yhdistää työnteko, sillä se auttaa kielen oppimisessa. 

 Jäsenvaltioiden olisi taattava nopea pääsy lastenhoitopalvelujen piiriin ja kouluun, sillä ne ovat 

avaintekijöitä perheiden kotoutumisen ja naisten työmarkkinoille integroitumisen kannalta.  

 

5.3 Työllistymisen tärkeys 

 

Työmarkkinaosapuolet ymmärtävät, että pakolaisilla voisi olla myönteistä vaikutusta väestön 

ikääntymistä ja tiettyjen alojen erityisiä osaamistarpeita ajatellen. Sopivan työpaikan löytyminen on 

useimmille aikuisille pakolaisille suuri haaste. Heidän tiellään on paljon esteitä, joista mainittakoon 

kielitaidon puute, henkilökohtaisten asiapapereiden ja todistusten katoaminen, tutkintojen ja 

ammattipätevyyksien tunnustamattomuus ja työllistymismahdollisuuksien puute etenkin suuresta 

työttömyydestä kärsivissä maissa. Monet korkeasti koulutetut pakolaiset päätyvät töihin matalan 

pätevyystason aloille, jos he ylipäätään onnistuvat löytämään työtä.  

 

 Vaikka vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin 15 artiklassa todetaan, että "[j]äsenvaltioiden 

on varmistettava, että [kansainvälisen suojelun] hakijat pääsevät työmarkkinoille viimeistään 

yhdeksän kuukauden kuluttua – – hakemuksen tekopäivästä", jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 

saamaan turvapaikanhakijat töihin mahdollisimman nopeasti, jotta heidän ammattitaitonsa ei 

ruostuisi ja jotta he voivat antaa talouteen oman panoksensa. Tämä antaa itseluottamusta, 

omanarvontuntoa ja tilaisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja hyödyttää siksi sekä yksilöitä 

että vastaanottavaa yhteiskuntaa. Jäsenvaltion on taattava tulijoille yhtäläiset edellytykset kuin 

omille kansalaisilleen.  

 EU:n olisi kiinnitettävä laillista muuttoliikettä ja kotouttamista koskevassa politiikassaan 

riittävästi huomiota työmarkkinoiden arviointiin ja osaamisen kartoittamiseen ja huolehdittava 

siitä, että pakolaisten ammattitaito selvitetään yhä tarkemmin ja että sitä kehitetään. Tutkintojen ja 

ammattipätevyyksien tosiasiallista tunnustamista on kehitettävä esimerkiksi eurooppalaisen 

tutkintojen viitekehyksen pohjalta. 

 Pakolaiset, oppilaitokset ja työnantajat tarvitsevat oikeusvarmuutta. Jäsenvaltioiden pitäisi antaa 

opiskelun aloittaneille muuttajille kohtuullisesti aikaa saattaa opintonsa päätökseen, vaikka heidän 

turvapaikkahakemuksensa hylättäisiin. Eräissä jäsenvaltioissa noudatetaan pakolaisten 

oppisopimuskoulutuksen yhteydessä sellaista hyvää käytännettä, että työnantajia kannustetaan 

panostamaan oppisopimusoppilaan kouluttamiseen ja että pakolaisen ja hänen työnantajansa 

asema turvataan siten, että turvapaikanhakija saa jatkaa työpaikassaan pari vuotta, vaikka 

turvapaikkamenettelyn tulos olisi kielteinen. 

 EU:n ja jäsenvaltioiden olisi järjestettävä erityisesti työnantajille ja ammattiliitoille suunnattu 

valistus- ja tiedotuskampanja muuttajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä heidän 

työllistämiseensä liittyvistä menettelyistä. 

_____________ 
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