TIEKARTTA
PAKOLAISKRIISIN RATKAISUUN
-Tästäkin selvitään
Keskustanuorten maahanmuuttopoliittinen linjaus
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”Kaikki, jotka rakastavat tätä maata isänmaanansa, kaikki, jotka noudattavat
tämän maan lakia ja tekevät työtä sen hyväksi, ovat yhtä kansaa.”
- Zacharias Topelius
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Johdanto

P

ohjolan perukoilta kaukaisia kriisejä kiikaroinut Suomi on historiaa. Pakolaisten vyöry natisuttaa
Euroopan liitoksia aina Italian rannoilta
Lapissa virtaavalle Tornionjoelle saakka.
Maahamme saapuu kuluvan vuoden aikana mahdollisesti jopa 30 000 turvapaikanhakijaa, jotka pakenevat muun muassa
vainoa ja näköalattomuutta, sotaa ja aseellisten ryhmien pakkorekrytointeja. Tulijat
ovat suomalaisille muistutus siitä, kuinka
arvokasta yhteiskuntarauha on.

Talouden alhossa suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointilupaus on vaakalaudalla.
Leikkauslistojen aikana on ymmärrettävää,
että rajallisten yhteisten varojen jakaminen
pakolaisten kanssa voi herättää epäreiluuden tuntemuksia. Turvapaikkajärjestelmän
ylläpidolla ja kotouttamisella on toki hintansa, mutta piittaamattomuus ja huolimattomuus ovat lopulta kalliimpi vaihtoehto.
Nuorkeskustalainen liike suhtautuu avarakatseisesti erilaisiin kulttuureihin. Isänmaallisuus ja suomalaisuus ovat arvoja,
jotka jo nykypäivänä yhdistävät eri etnisistä
taustoista tulevia ihmisiä yhteen. Keskustanuoret uskovat sydämen sivistykseen, jonka
edellytyksenä ovat terve uteliaisuus, halu
oppia kanssaihmiseltä sekä jatkuva itsensä
kehittäminen.

Viidettä vuotta Lähi-idässä pauhaava sota
ajaa ihmisiä hakeutumaan turvaan mitä
epätoivoisimmin keinoin. Turvapaikanhakijoiden määrät ovat ampaisseet nousuun, sillä Turkin ja Syyrian rajoilla toimivien pakolaisleirien olot heikkenevät ja
talvi tekee tuloaan. Yhä useamman turvapaikanhakijan silmissä Suomi siintää ensisijaisena kohdemaana.

Tämä linjatyö kumpuaa kiihkottoman ja rakentavan maahanmuuttopoliittisen keskustelun tarpeesta. Työssä pyritään esittämään
realistisia ehdotuksia turvapaikanhakujärjestelmän uudistamiseksi sekä turvapaikan
saaneiden kotouttamiseksi. Lisäksi Keskustanuoret haluaa muistuttaa, etteivät pakolaisvirrat ole ohimenevä ilmiö. Esimerkiksi
aavikoituminen ja muut äärimmäiset sääilmiöt voivat tulevaisuudessa laukaista ilmastopakolaisten vaelluksen kohti pohjoista
pallonpuoliskoa.

Keskustanuoret vieroksuu pakolaiskriisin laukaisemaa yhteiskunnallisen keskustelun vastakkainasettelua, jossa rajoja
vaaditaan joko suljettaviksi tai avattaviksi
apposelleen. Vieraan pelosta kumpuava
kammo kanavoituu vihapuheen lietsontana ja rasistiset tempaukset ovat yhä yleisempiä. Myönteisesti maahantulijoihin
suhtautuvat puolestaan viljelevät hanakasti rasisti-leimaa ja kärjistävät arkaa ilmapiiriä. Keskustanuoret etsii populististen
ääripäiden välissä kulkevaa tolkun tietä.

Hyväksytty Keskustanuorten liittokokouksessa 25.10.2015 Salossa.
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Kehitysyhteistyöllä
merkitystä

mintaa kehittyvissä maissa. Finnfundin kautta voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista
kehitystä sijoittamalla suomalaisyritysten ja
niiden yhteistyökumppaneiden hankkeisiin
kehittyvissä maissa. Keskustanuoret kannattaa hallituksen esitystä Finnfundin pääomittamisesta.

Turvapaikanhakijoiden kasvava määrä
koettelee talousvaikeuksissa kärvisteleviä Euroopan valtioita. Nykyisten vastaanottajamaiden tulee jatkossa suunnata
enemmän tukea pakolaiskriisien ennaltaehkäisyyn. Lähialueiden horjuvia yhteiskuntia tulee tukea, jotta ihmisten ei
tarvitsisi jättää kotiseutujaan. Vakauden
parhaimmat takeet ovat vahva ja hyvin
toimiva demokratia sekä kestävä talous.
Romahtaneessa yhteiskunnassa ihminen
ei voi suunnitella tulevaisuuttaan. Näköalattomuus on ääriliikkeiden menestyksen perusedellytys.

Tukea ennen kriisin
syntymistä
Rauhanvälitys on kaikista edullisin tapa
taltuttaa jo puhjenneita kriisejä. Suomalaisen rauhanvälitystyön eritysalue voisi
Keskustanuorten mielestä olla uskollisten
ja paikallisten johtajien osallistaminen
rauhanprosesseihin ja neuvotteluihin.
Hauraissa valtioissa he käyttävät usein
suurempaa valtaa kuin virallisen hallinnon edustajat ja ovat siten avainasemassa
kestävän rauhan saavuttamiseksi.

Heiveröisen demokratian vahvistamista potentiaalisissa kriisimaissa tulee tukea kehitysavun kautta. Esimerkiksi
suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo ry tekee vaikuttavaa demokratianedistämistyötä useissa
kumppanimaissa. Tunisiassa Demo on
ollut mukana perustamassa Rauhan Nobel-palkinnon saanutta politiikkakoulua,
jossa sadat nuoret poliitikot oppivat monipuoluedemokratian perusteita ja taitoja
toimia yhteistyössä yli puoluerajojen.

Lähihistorian suurin pakolaiskriisi osoittaa, että kriisien ennaltaehkäisyssä ei ole
onnistuttu eikä pakolaisvirtojen kasvuun
osattu varautua. Keskustanuoret esittää,
että suurin osa pakolaisista tulisi kriisin
syttyessä, sijoittaa rajanaapurimaissa ylläpidettäville pakolaisleireille. Turkin ja Euroopan unionin kaavailema turvavyöhyke
Syyrian rajalle on esimerkki toivottavasti
yhteistyöstä.

Keskustanuoret katsoo, että apua tulee enenevissä määrin suunnata myös paikallisen
yrittäjyyden tukemiseen. Yrittäjyyttä voidaan
tukea antamalla yhteisöille pääomaa, jota he
voivat jakaa mikrolainoina. Kun mikrolainoista saatavat korot kasvattavat esimerkiksi
niin sanotun kyläpankin omaa pääomaa, sitä
voidaan edelleen jakaa alueen yrittäjille. Yrittäjyyden edistäminen vaatii myös koulutusta.

Suomen ja koko EU:n olisi järkevää kohdentaa resursseja pakolaisleirien olosuhteiden parantamiseen, jotta elämä leireillä
olisi inhimillisempää. Esimerkiksi toimiva vesi- ja ruokahuolto, suoja sääolosuhteilta, perusterveydenhoito ja lasten koulunkäyntimahdollisuus tekevät leirien
olosuhteista siedettävämpiä. Tällöin myös
harvempi lähtisi epätoivoiselle matkalle
kohti Eurooppaa. Tällä hetkellä Turkki,

Suomalaisia yrityksiä tulee kannustaa harjoittamaan ja rahoittamaan vastuullista liiketoi5

Jordania, Libanon ja Irak ovat tarjonneet
turvapaikan jo yli 3,6 miljoonalle syyrialaiselle, mutta nyt niiden kantokyky alkaa
loppua. Yksin Libanon on vastaanottanut
yli miljoona syyrialaispakolaista. Kansainvälisen yhteisön tulee osallistua tähän taakanjakoon. Pakolaisleirit ovat kuitenkin
vain väliaikainen ratkaisu, sillä ihmisiä ei
voi pitää leireillä loputtomiin.

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että
turvapaikkaa voi hakea vain kohdemaan
maaperällä. Täten edellytetään, että pakolaiset matkustavat vaarallisia ja laittomia
reittejä toiselle puolelle maanosaa, jotta
he voivat hakea turvapaikkaa. Tämä vaatimus luo kysynnän ihmissalakuljetukselle ja olemme siten välillisesti vastuussa
Välimeren rantaan ajautuneista uhreista.
Nykyisessä järjestelmässä turvapaikanhakijoiksi pääsevät vain ne, jotka selviytyvät
vaarallisesta ja laittomasta matkasta halki
Euroopan. Usein turvapaikkaa hakevat
siis nuoret, hyväkuntoiset miehet. Tilanne
on kestämätön.

Usein kriisien taustalla on leivän loppuminen, paikalliset ympäristöongelmat ja
muuttoliike maalta kaupunkeihin. Hauraiden maiden ruokaturvasta on kannettava huolta. Osa tätä on paikallisten toimijoiden kouluttaminen huolehtimaan
maaperän hyvinvoinnista ja niukkojen
vesivarojen paremmasta hyödyntämisestä. Useat kehittyvät maat ovat riippuvaisia
tuontiruoasta, sillä niiden oma elintarvikejalostus on hyvin alkeellista. Tällöin jalostuksesta saatava lisäarvo valuu muualle. Ulkopuolelta tuodun ruoka-avun sijaan
on tuettava kohdemaan omaa tuotantoa
ostamalla tuilla paikallisia tuotteita ja kuljetettava niitä seuduille, joilla kärsitään
ruokapulasta. Näin voidaan tukea paikallisen ruoantuotannon kehitystä.

Keskustanuoret esittää, että jatkossa valtaosa Eurooppaan saapuvista pakolaisista
on otettava suoraan pakolaisleireiltä kaikista hädänalaisempien auttamiseksi. Tämän toteuttamiseksi jokaisen EU-maan
on liityttävä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kiintiöpakolaisjärjestelmään ja sitouduttava vastaanottamaan leireiltä kantokykynsä mukainen määrä pakolaisia.
Kriisin jatkuessa tämä tarkoittaa jokaisessa maassa tuntuvasti suurempia pakolaiskiintiöitä kuin tähän asti.
Keskustanuoret eivät usko vapaaehtoisen
solidaarisuuden kasvattavan pakolaiskiintiöitä tilanteen edellyttämällä tavalla. Siksi
Euroopan Unionin on luotava pakolaisohjelma, jossa velvoitetaan maita nostamaan
pakolaiskiintiöitään väkiluvun ja bruttokansantuotteen suhteessa.

Vastuu laajemmille
hartioille
Keskustanuoret peräänkuuluttaa globaalia
vastuuta pakolaiskriisin ratkaisuun. Tällä
hetkellä kriisin paine kasautuu muutaman
aktiivisen valtion kontolle, kun esimerkiksi Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Australia
pakoilevat vastuuta. Nämä valtiot ottavat
yhteensä vähemmän turvapaikanhakijoita
kuin piskuinen Suomi. Lisäksi Persianlahden vauraat maat väistävät velvollisuuksiaan
lähialueensa kriisistä. Tähän olisi YK:n pakolaisjärjestön välittömästi puututtava.

YK:n kiintiöpakolaisjärjestelmässä UNHCR valikoi pakolaisleireillä heidät, joiden kohdalla täyttyvät kansainvälisen
suojelun ja uudelleen sijoittamisen tarpeet
sekä vastaanoton ja kotoutumisen edellytykset.
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Tämän jälkeen kunkin maan maahanmuuttoviranomainen valitsee vastaanotettavat pakolaiset asiakirjojen ja haastatteluiden perusteella.

ryhmille veroja suojelua vastaan ja rahoittavat siten epävakautta lähtömaissa ja kulkureitillä. Keskustanuoret kannattaa EU:n
yhteisen rajavalvonnan vahvistamista ja
kriisinhallintaoperaatiota, jonka tavoite
on pysäyttää salakuljettajien lautat lähtösatamiinsa. Operaatio edellyttää YK:n
turvallisuusneuvoston mandaattia.

Suuren Eurooppaan saapuneen turvapaikanhakijamäärän hallitsemiseksi kannatamme EU-tason taakanjakojärjestelmää,
jonka avulla EU:n alueelle saapuneet
turvapaikanhakijat jaettaisiin tasaisesti. Taakanjaon kriteereinä voisivat olla
esimerkiksi eri EU-maiden väkiluvut ja
bruttokansantuote. Näin vältyttäisiin niin
kutsutulta turvapaikkaturismilta. Turvapaikkaturismi-termillä on julkisuudessa
kuvattu tilannetta, jossa turvapaikkaa
haetaan juuri Pohjoismaista, koska sosiaalietuudet ovat täällä kattavammat kuin
Etelä-Euroopassa.

Kriisissä ei oikotietä
Pitkällä tähtäimellä Keskustanuoret näkee
vapaan liikkuvuuden edelleen tavoiteltavana
arvona, mutta rajatarkastukset voidaan ottaa käyttöön akuutin kriisin ratkaisemiseksi.
On tärkeää tietää, ketä maamme rajojen sisäpuolella oleskelee. Suomen tulee kuitenkin
heti tilanteen salliessa palata noudattamaan
normaaleja Schengenin sopimuksen ehtoja.

Pakolaiskriisi luo painetta eniten eteläisen
Euroopan maihin, joten taakanjakojärjestelmä kuormittaisi Pohjoista ja Itäistä Eurooppaa aiempaa enemmän. Mekanismin olisi
kuitenkin syytä olla pysyvä, sillä tulevaisuudessa pakolaisvirrat voivat tulla Välimeren
ja Balkanin sijaan myös Venäjän kautta
itärajallemme. Tällöin Suomen kaltaiselle
pienelle valtiolle on etua siitä, että valmiit
taakkaa jakavat järjestelmät ovat olemassa.
On tärkeää huomata, että pakolaisten määrä
todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa ympäristöongelmien seurauksena.

Pakolaiskriisin ratkaisemiseen Suomen
päässä ei ole oikoteitä. Maahanmuuttovirasto tarvitsee riittävän rahoituksen, jotta vastaanottokeskuksia voidaan perustaa lisää.
Ensisijaisesti tulisi pysyä vapaaehtoisuuden
tiellä, mutta tarvittaessa vastaanottokeskus pitää edelleen voida perustaa kunnan
vastustuksesta huolimatta. Tässä Keskustanuoret peräänkuuluttaa kunnilta yhteisvastuullisuutta; mikäli yksi kunta vastustelee,
joutuvat muut kunnat kantamaan suuremman osan vastuusta.
Turvapaikan saaneita tulee aktiivisesti hajasijoittaa ympäri Suomea. Tarvitsemme
siis taakanjakoa myös omien rajojemme
sisällä. Turvapaikan saaneille tuleekin
osoittaa kotikunta. Turvapaikkaan liittyvien sosiaalietuuksien tulee olla sidoksissa
oleskeluluvan saaneelle osoitettuun kuntaan. Henkilöillä on kuitenkin aina oltava
oikeus muuttaa muualle esimerkiksi työpaikan perässä. Tällöin valtiolla ei kuiten-

Jos onnistumme luomaan toimivan laillisen järjestelmän, meillä on edellytykset
katkaista laiton maahantulo. Suomen rajojen sulkemista tärkeämpänä Keskustanuoret näkee keskisen Välimeren reitin
katkaisemisen, jolla estetään laiton saapuminen EU-alueelle. Ihmissalakuljetuksesta on tullut yksi järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimmista haaroista. Monet
salakuljettajat myös maksavat aseellisille
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kaan olisi enää velvollisuutta ylläpitää yhtä
laajaa sosiaaliturvaa kuin aikaisemmin.

minimoida vastaanottokeskuksissa passiivisesti vietettävän ajan, sillä kuukausikaupalla epätietoisuudessa eläminen
on henkisesti raskasta ja voi sairastuttaa
psyykkisesti. Lisäksi turvapaikanhakijoiden toimettomat kuukaudet aiheuttavat
kuluja yhteiskunnalle. Kun kriittisin turvapaikkahakemusten suma saadaan setvittyä, pitää oleskeluluvan saaneille mahdollistaa pääsy kotouttamispalveluihin,
koulutukseen ja työhön.

Keskustanuoret katsoo, että Suomessa
vallitsevan turvapaikanhakijoiden lupa-asioiden ja pakolaisten perheenyhdistämishakemusten ruuhkan purkamiseksi
pitäisi luoda jatkokäsittelylupajärjestelmä.
Se olisi hallinto-oikeuksiin sopiva järjestelmä, joka vastaisi valitusten käsittelystä.
Jatkokäsittelylupajärjestelmä voidaan luoda yleisistä tuomioistuimista tutun kaavan
pohjalta. Tällaisella järjestelmällä voidaan
pitää hakemusten käsittelyn painopiste
Maahanmuuttovirastolla ja vähentää hallintotuomioistuinten ruuhkaa. Samalla
hakemusten käsittelyajat saadaan pidettyä
mahdollisimman lyhyinä, kun perusteettomat valitukset ulkomaalaisasioissa karsiutuvat pois hallinto-oikeuksista.

Oleskeluluvan saaneiden kotouttamista
tulee Suomessa tehostaa. Nykyisin Työja elinkeinotoimistot (TE-toimisto) sekä
kuntien ja kaupunkien maahanmuuttopalvelut tarjoavat maahanmuuttajille
mahdollisuuden alkukartoitukseen ja
kotouttamissuunnitelman
laatimiseen.
TE-toimiston alkukartoitus on kuitenkin
saatavissa vain, jos pakolainen sitä itse
pyytää. Keskustanuoret katsoo, että työelämään siirtymistä tukeva alkukartoitus
ja kotouttamissuunnitelma tulee tarjota
jokaiselle täysi-ikäiselle pakolaiselle, ilman että henkilö joutuu sitä itse pyytämään.

Tällä hetkellä vain alle puolet turvapaikkaa
hakeneista saa luvan jäädä maahan. Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuksien
lupaseulaa voikin pitää kohtuullisen tarkkana, erityisesti nyt kun Maahanmuuttovirasto on arvioinut uudelleen Somalian
ja Irakin turvallisuustilanteet. Keskustanuoret kannattaa turvallisten maiden ja
alueiden listaa. Näiltä alueilta saapuvien
turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittely voitaisiin toteuttaa nopeutetusti.
Kielteisen päätöksen saaneiden palautus
on toteutettava ripeästi. Keskustanuoret
korostaa, että turvapaikanhakujärjestelmä
on vainoa ja sotaa pakenevia varten, ei taloudellisen siirtolaisuuden väylä.

Kotouttamissuunnitelman lisäksi TE-toimistojen tulee tarjota jokaiselle täysi-ikäiselle ja työkykyiselle pakolaiselle
työelämään valmentavaa koulutusta. Kotouttamiskoulutus sisältäisi yksilöllistä
suomen tai ruotsin kielen ja viestintätaitojen opiskelua, yhteiskunta- ja työelämätaitojen opettelua, työharjoittelua sekä
henkilökohtaisen ammatillisen suunnitelman laatimista. Tällaiseen koulutukseen
osallistuminen asetetaan täysi-ikäisten
pakolaisten velvollisuudeksi, jonka perusteeton laiminlyöminen johtaisi sosiaaliturvatason pienentämiseen. Ihmisten
yhdenvertaisuudesta ei kuitenkaan saa
tinkiä. Suunnitelman tekeminen ja työl-

Kohti parempaa
kotouttamista
On kaikkien etu, että hakemukset käsitellään tehokkaasti. Keskustanuoret haluaa
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listymisen tai koulutuksen piiriin pääsemisen edistäminen oikeuttavat pakolaiset
työmarkkinatukeen samalla tavalla kuin
kantasuomalaisetkin.

ten maahantulijoiden kotouttamiseen.
Suomalaiset ovat jo osoittaneet olevansa
halukkaita auttamaan hädänalaisia ihmisiä, ja tämä auttamishalu tulisi valjastaa
entistä paremmin käyttöön. Koulutuksen
järjestämistä ei tule jättää vain SPR:n tehtäväksi, vaan myös kunnat ja kaupungit
voisivat järjestää koulutusta.

Keskustanuoret näkee, että alaikäisten ja
työkyvyttömien pakolaisten kotouttamiskoulutuksesta vastaavat jatkossakin kunnat ja kaupungit valtion tuella. Lapset on
saatava nopealla aikataululla kielikylpyyn
ja heille tulee opettaa perustiedot suomalaisista tavoista, jotta he voivat siirtyä
osaamistaan ja ikäänsä vastaaville luokille.

Mahdollisuudesta ryhtyä tukiperheeksi
tulee tiedottaa ihmisiä nykyistä paremmin ja tukiperhekoulutuksia tulee pyrkiä
tarjoamaan joka puolella Suomea.
Keskustalaiset luottamushenkilöt ovat
avainasemassa siinä, että turvapaikanhakijat ja pakolaiset pääsevät osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Uskomme, että
osallisuuden edellytyksenä on se, että paikallisyhteisöissä ymmärretään pakolaiskysymyksen taustat ja merkitys. Pakolaisten määrä ja tilanteen ennakoimattomuus
asettaa paikallisyhteisöt merkittävän
muutostilanteen eteen.

Kotouttamisen tukena
Myös erinäisillä kansalaisyhteiskunnan
yhdistyksillä ja järjestöillä riittää työnsarkaa pakolaisten kotouttamisessa. Kolmannen sektorin kautta voidaan koordinoida
monissa suomalaisissa herännyttä auttamishalua. Jo kotoutuneiden pakolaistaustaisten henkilöiden osallistuminen
Suomeen saapuneiden pakolaisten kotouttamisessa olisi erittäin tärkeää. Kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaa
tulee kehittää avoimeksi. Maahanmuuttajat ja pakolaiset ovat aktiivisia talkoolaisia,
vapaaehtoisia ja tulevia järjestötoimijoita.
Heidät tulee ottaa mukaan paikalliseen
toimintaan, on kyse sitten kyläyhdistyksestä tai Keskustanuorten toiminnasta

Paikallisyhteisöiltä tarvitaan nyt voimaa
sopeutua muutokseen, tahtoa hyväksyä
asia ja kykyä uudistua. Näemme, että
Keskustanuoret voi olla rakentamassa paikallisyhteisöjen uudistumiskykyä
omissa kunnissaan yhdessä muiden keskustalaisten vaikuttajien kanssa. Tarvitsemme tekoja paikallisväestön ja pakolaisten kumppanuuden rakentamiseksi,
ennakkoluulojen purkamiseksi ja ristiriitojen ratkaisemiseksi. Kuntalaisia on ensinnäkin valmennettava ajatukseen turvapaikkakeskuksen avaamisesta. Vaikka
turvapaikanhakijan matka on ollut raskas,
katsomme, että kunnassa olisi järjestettävä myös kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden kohtaamisia. Esitämme pohdittavaksi, että turvapaikkakeskukseen tulleet
valitsisivat joukostaan henkilön, joka toi-

Vapaaehtoiset suomalaiset tukiperheet
ovat jo osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi tukea pakolaisten integroitumista
suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen
Punaisen Ristin kouluttama tukiperhe on
turvapaikanhakijalle tai pakolaisaseman
saaneelle osoitettu suomalainen henkilö
tai perhe, joka viettää vapaamuotoisesti
aikaa pakolaisen kanssa. Tukiperheet sopivat erityisesti lapsiperheiden ja alaikäis9

misi eräänlaisena edustajana, yhteyshenkilönä tai vuorovaikutuksen lähettiläänä
kuntalaisille päin.

mattilaisia, joiden tutkintojen tunnustaminen pitäisi olla joustavaa. Tällä hetkellä
tutkinnon tunnustamishakemuksen käsittely maksaa opetushallituksessa useita satoja euroja. Myös opetushallituksen lausunto
ulkomailla suoritetusta tutkinnosta maksaa
yli 200 euroa. Tunnustamishakemuksen ja
lausunnon kalleus luovat esteitä kouluttautuneiden turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tehokkaalle työllistymiselle. Tämän
vuoksi on alennettava maksuja niin, että
palvelut ovat vastaanottorahalla toimeentulevien henkilöiden saavutettavissa. Lähtömaassaan koulutetun pakolaisen osaamista
ei kannata heittää hukkaan.

Näemme, että uusi tilanne vaatii kunnan
muutoskestävyyden vahvistamista, paikallisyhteisöjen kykyä uudistua ja sopeutua sekä mahdollisuutta vaikuttaa uuden
asian äärellä. Pakolaisuuden intensiteetti
vaatii uudenlaista paikalliskehittämistä ja
sen tulee kanavoitua osaksi kuntasuunnittelua. Vain sillä tavoin voimme ratkaista tilanteen kestävällä ja inhimillisellä tavalla.

Nopeammin töihin

Suomeen saapuvien työllistymistä haittaa
erityisesti kielimuuri – Suomessa työskentelevältä vaaditaan useimmiten erinomaista
suomen kielen taitoa. Yritysten ja työyhteisöjen tulisi pysähtyä miettimään, onko
kaikilla työpaikoilla tarkoituksenmukaista pitää kynsin ja hampain kiinni suomen
kielen vaatimuksesta. Monikulttuurisessa
yhteiskunnassa englanti on varteenotettava
työkieli.

Pääseminen osalliseksi työelämää on aikuiselle monesti paras tapa kotoutua uuteen
yhteiskuntaan. Työ ei ole vain toimeentulon
lähde, vaan se antaa myös merkityksellistä
sisältöä yksilön elämään esimerkiksi sosiaalisten suhteiden muodossa. Hallituksen
kaavailemat joustot turvapaikanhakijan
työnteon helpottamiseksi ovat askel oikeaan
suuntaan. Keskustanuoret kannattaa kolmen ja kuuden kuukauden työkarensseista
luopumista kokeilumielessä.

Tulevaisuudenkuva

Tällä hetkellä TE-toimistot edellyttävät, että
maahanmuuttajalla on oltava asiakirja, jolla
todistetaan suomalaisen henkilötunnuksen
olemassaolo. Täysi-ikäisten henkilöpaperillisten turvapaikanhakijoiden tulisi kuitenkin voida työskennellä ja hakeutua TE-toimiston työnvälityspalveluiden piiriin heti
turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen.
Paperittomien turvapaikanhakijoiden kohdalla edelliset tulee mahdollistaa viimeistään poliisin selvitettyä turvapaikanhakijan
henkilöllisyyttä matkareittikuulustelussa.

Konfliktit vaativat yhä enemmän siviiliuhreja, vaikka aseellisten kriisien määrä maailmassa on pysynyt viime vuosikymmeninä
jokseenkin samana. Syy konfliktien tuhoisuuteen on siinä, että selkkaukset syttyvät
valtioiden sisällä erimielisten ryhmien välille ja siviilit jäävät kamppailun jalkoihin. Valtiollisten armeijoiden keskinäinen välienselvittely on melko harvinaista.
EU-maiden tulee suunnata tukeaan juuri
horjuvien yhteiskuntien vakauttamiseen.
Esimerkiksi nuorisotyöttömyyden räjähtäminen käsiin on ajanut valtioita sekaannuk-

Turvapaikanhakijoissa ja pakolaisissa on
korkeatasoisen koulutuksen saaneita am10

sen tilaan aina Egyptistä Syyriaan. Lisäksi
vaarana on, että kriisimaiden aivovuoto syö
eväät yhteiskuntien tulevaisuuden menestykseltä.
Keskustanuorten mielestä reagoiminen
nykytilanteeseen ei riitä, vaan turvapaikanhakujärjestelmä on saatettava kestävälle tasolle myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Jos
ilmastonmuutosta ei saada hallintaan, kilpailu rajallisista luonnonvaroista kovenee.
Pahimmassa tapauksessa kuivuus ja tulvat
estävät ruuantuotannon ja pakottavat ihmiset etsimään parempia elinoloja. Jos näiden alueiden elämisen edellytyksiä ei saada
kohennettua, saattaa yhä useampi ihminen
suunnata kohti Eurooppaa paremman elämän toivossa.
Uskomme, että koko suomalaisen yhteiskunnan on ponnisteltava, jotta turvapaikan
saaneet kotoutuvat Pohjolaan. Maahantulijat odottavat saavansa mahdollisuuden kantaa kortensa yhteiseen kekoon. Samalla he
myös korjaavat vääristynyttä huoltosuhdettamme. Keskustanuoret uskoo, että jokaiselle ihmiselle on annettava eväät kehittyä,
menestyä ja tukea yhteisöään. Zacharias Topeliusta mukaillen näemme, että jokainen
Suomea rakastava, sen puolesta työtä tekevä
ja sen lakia kunnioittava on yhtä Suomen
kansaa.
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