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Aihe: Pakolais- ja turvapaikanhakijalasten integroituminen kouluun 

EU:n alueella ja Turkissa on kaiken kaikkiaan vähintään 1,5 miljoonaa lasta, jotka tarvitsevat 
kansainvälistä suojelua. Dramaattisten konfliktien ja väkivallan vuoksi useimmat näistä lapsista ovat jo 
menettäneet keskimäärin kaksi ja puoli kouluvuotta omassa maassaan. Lisäksi he voivat menettää 
turvapaikkahakemustensa käsittelyyn liittyvien byrokraattisten menettelyjen ja viivästymisten takia 
kolme kouluvuotta lisää tai enemmänkin, mikä epäilemättä vaarantaisi heidän integroitumisensa ja 
tulevaisuuden mahdollisuutensa sekä altistaisi heidät syrjäytymisen ja radikalisoitumisen riskille. 

Suurten viivästymisten riski opetukseen osallistumisessa on saanut parlamentin vaatimaan 
vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin uudelleenlaadinnasta parhaillaan käytävissä 
kolmikantaneuvotteluissa, ettei pääsyä koulutusjärjestelmään lykätä enempää kuin kuukauden ajan 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tekemisestä. 

Oikeus saada opetusta on ihmisoikeus, joka on turvattu useissa kansainvälisissä sopimuksissa. 
Lisäksi pakolaisten oikeusasemaa koskevassa yleissopimuksessa (22 artikla) taataan pakolaisille 
alkeisopetuksen osalta yhtä suopea kohtelu kuin omille kansalaisille ja muun opetuksen kuin 
alkeisopetuksen osalta ainakin yhtä suopea kohtelu kuin ulkomaalaisille yleensä. EU:n 
lainsäädännössä mennään pidemmälle kuin nämä standardit ja vastaanotto-olosuhteita koskevassa 
direktiivissä (14 artikla) säädetään, että jo ennen aseman tunnustamista turvapaikkaa hakevien lasten 
olisi saatava kolmen kuukauden kuluessa turvapaikkahakemuksensa jättämisestä mahdollisuus 
osallistua koulutukseen samoin edellytyksin kuin jäsenvaltion omien kansalaisten. Pääsyä 
koulutusjärjestelmiin rajoitetaan kuitenkin edelleen EU:n jäsenvaltioissa. Pakolaislapset ovat vaarassa 
joutua viettämään kuukausia jollakin Unkarin kauttakulkuvyöhykkeistä, joilla ei ole käytännössä mitään 
mahdollisuuksia saada minkäänlaista järjestelmällistä opetusta. Kreikkaan saapuvat pakolaislapset 
pysyvät mahdollisesti useiden kuukausien ajan virallisen koulutuksen ulkopuolella jollakin Kreikan 
saarista. Jopa silloin, kun heidät lopulta sijoitetaan EU:n jäsenvaltioihin ja he voivat aloittaa viralliseen 
opetukseen osallistumisen, he saavat harvoin riittävää tukea voidakseen kuroa umpeen viivästymän 
tavanomaiseen opetukseen osallistumisessa ja menestyä siinä. 

Kun otetaan huomioon, että viimeaikaisista tutkimuksista ja muusta näytöstä ilmenee, että 
koulutukseen pääsyä koskevan lakisääteisen vaatimuksen täyttämistä ei nykyisin riittävästi valvota, 
mitä komissio tekee varmistaakseen, että nykyistä kolmen kuukauden lakisääteistä velvollisuutta 
todella noudatetaan? Kun otetaan huomioon, että jäsenvaltiot etenevät erilaisilla nopeuksilla 
turvapaikanhakijalasten integroimisessa kouluun, mitä toimia komissio aikoo toteuttaa 
yhdenmukaistaakseen tätä tilannetta ja varmistaakseen, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kaikki 
turvapaikanhakijalapset saavat välittömästi opetusta ja kieliapua ja ovat kirjoittautuneina johonkin 
kouluun kolmen kuukauden kuluessa turvapaikkahakemuksensa jättämisestä EU:n nykyisen 
turvapaikkalainsäädännön mukaisesti? Kun otetaan huomioon EU:n Turkin-pakolaisavusta seuraavat 
velvoitteet ja vastuut, mitä komissio tekee valvoakseen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia oppivelvollisuuden suorittamiseen Turkissa ja varmistaakseen niiden toteutumisen? 
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