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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

laittomista maahanmuuttajanaisista Euroopan unionissa
(2013/2115(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja erityisesti sen 24 ja 
28 artiklan,

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen naisiin kohdistuvan kaikkinaisen syrjinnän 
poistamisesta,

– ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan 
kansainvälisen YK:n yleissopimuksen 12 artiklan,

– ottaa huomioon siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelemista 
koskevan YK:n yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen 
kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoisesta työstä,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean tulkinnan Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan 13 ja 17 artiklasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79, 153 ja 168 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 14, 31, 35 ja 
47 artiklan,

– ottaa huomioon Tukholman ohjelman – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja 
heidän suojeluaan varten1,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/90/EY, 
laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen 
määrittelystä2,

– ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/52/EY maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 

                                               
1 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.
2 EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17.
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vähimmäisvaatimuksista1,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/115/EY jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 
menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi2,

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/81/EY 
oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat 
joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi3,

– ottaa huomioon eurooppalaisen Clandestino-tutkimushankkeen sekä laittomien 
työntekijöiden siirtämisiä koskevan hankkeen, joita kumpaakin komissio on rahoittanut 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen kuudennesta puiteohjelmasta,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2013 annetun komission tiedonannon "Neljäs 
vuosikertomus muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksistä (2012)" (COM(2013)0422),

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman terveyserojen 
vähentämisestä EU:ssa4,

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman kriisin vaikutuksista 
heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. toteaa, että ”laiton maahanmuuttaja” on määritelty sellaiseksi jäsenvaltion alueella 
oleskelevaksi kolmannen maan kansalaiseksi, joka ei täytä tai ei enää täytä Schengenin 
rajasäännöstön 5 artiklassa määrättyjä maahantulon edellytyksiä tai muita maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä kyseisessä jäsenvaltiossa6 ja josta 
maahanmuuttoviranomaiset tekisivät palauttamis- tai karkotuspäätöksen;

B. toteaa, että jäsenvaltiolla on oikeus päättää omasta maahanmuuttopolitiikastaan; katsoo 
kuitenkin, että maahanmuuttajien perusoikeuksia on suojeltava ja ne on taattava 
jäsenvaltioita sitovan EU:n lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

C. toteaa, että oikeudellisesta asemastaan johtuen laittomat maahanmuuttajat eivät useinkaan 
saa asianmukaista majoitusta, perusterveydenhuoltopalveluja, ensiapua tai koulutusta; 
katsoo, että laittomasti oleskelevien oikeudellinen asema estää heitä saamasta suojaa 
työvoiman hyväksikäytöltä taikka fyysiseltä tai henkiseltä väkivallalta; toteaa, että heidän 

                                               
1 EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24.
2 EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98.
3 EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19.
4 EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0328.
6 Direktiivin 2008/115/EY 3 artikla.
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oikeudellinen asemansa estää heitä turvautumasta oikeuslaitokseen;

D. toteaa, että laittomat maahanmuuttajat ja heidän huollettavansa ovat erityisen alttiina 
oikeudellisesta asemasta aiheutuville riskeille, koska heillä on miehiä suurempi riski 
joutua fyysisen tai henkisen väkivallan uhreiksi, kehnoihin työoloihin, työnantajien 
hyväksikäytön kohteiksi taikka kaksinkertaisen syrjinnän kohteiksi rodun ja sukupuolen 
perusteella;

E. toteaa, että laittomilla maahanmuuttajilla on rajalliset mahdollisuudet hyödyntää 
sosiaalista asuntotarjontaa ja että he ovat edelleen riippuvaisia yksityisestä 
asuntotarjonnasta; toteaa, että laittomilla maahanmuuttajanaisilla on suurin riski joutua 
yksityisten vuokranantajien fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhreiksi; 

F. toteaa, että laittomat maahanmuuttajanaiset joutuvat todennäköisemmin pahoinpitelyn ja 
hyväksikäytön uhreiksi; toteaa, että naisten turvakotiin pääseminen edellyttää voimassa 
olevan henkilöllisyystodistuksen tai oleskeluluvan esittämistä, joten uhrit joutuvat joko 
tyytymään tilanteeseensa tai elämään kaduilla; toteaa, että yhteydenotto 
poliisiviranomaisiin merkitsee karkottamisriskiä; 

G. toteaa, että jäsenvaltioiden käytännöt poikkeavat suuresti toisistaan, kun on kyse 
laittomille maahanmuuttajille tarjottavista terveydenhoitopalveluista tai 
palvelujentarjoajille asetettavista velvoitteista, jotka koskevat muun muassa ilmoituksen 
tekemistä laittomista maahanmuuttajista;

H. toteaa, että laittomien maahanmuuttajien mahdollisuuksia saada perusluontoisia 
terveydenhuoltopalveluja, kuten ensiapua, on rajoitettu kovasti tai nämä mahdollisuudet 
ovat käytännössä täysin poissuljettuja, kun otetaan huomioon tunnistamisvelvoite, hoidon 
kalleus sekä pelko havaituksi tulemisesta ja viranomaisille ilmoittamisesta; toteaa, että 
laittomilla maahanmuuttajanaisilla on erityisen suuri riski, koska heille ei tarjota 
sukupuolisidonnaista hoitoa, kuten syntymää edeltävää, syntymän aikaista ja syntymän 
jälkeistä hoitoa; toteaa, että osa laittomista maahanmuuttajanaisista ei edes tiedä, 
millaisiin terveysalan etuuksiin he ovat oikeutettuja; 

I. ottaa huomioon, että havaituksi tulemisen ja viranomaisille ilmoittamisen pelko estää 
tosiasiassa laittomia mahanmuuttajanaisia hakemasta hyväksikäyttötapauksissa apua edes 
sellaisilta kansalaisjärjestöiltä, jotka ovat erikoistuneet maahanmuuttajien oikeudelliseen 
neuvontaan; toteaa, että tämän vuoksi kyseiset maahanmuuttajat eivät tosiasiassa ole 
perillä oikeuksistaan eikä niitä voida taata; toteaa, että tämän vuoksi kansalaisyhteiskuntaa 
edustavien järjestöjen on vaikea tarjota heille apuaan ja tukeaan;

J. toteaa, että laittomien maahanmuuttajien lapset eivät voi käydä koulua, koska perhe 
pelkää jäävänsä kiinni eikä se voi toimittaa virallisia asiakirjoja kouluun kirjautumista 
varten;

K. toteaa, että kodinhoito- ja hoitoalan työntekijöiden kasvanut kysyntä houkuttelee useita 
maahanmuuttajanaisia, joista monet oleskelevat maassa laittomasti; toteaa, että tällä alalla 
työskentelevät maassa laittomasti oleskelevat naiset ovat kaikkein alttiimpia 
alipalkkaukselle, henkiselle väkivallalle, palkkojen maksamatta jäämiselle ja passien 
takavarikoinnille ja toisinaan jopa työntekijöiden käyttämälle fyysiselle väkivallalle; pitää 
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epätodennäköisenä, että maassa laittomasti oleskelevat naiset kääntyisivät tuomioistuimen 
puoleen asiassaan;

L. toteaa, että laittomat maahanmuuttajat ovat oikeudellisesti väliinputoajia1, joten he eivät 
ole turvassa mielivaltaisilta pidätyksiltä ja/tai pidätysajan jatkamiselta; 

M. toteaa, että laittomasti maassa oleskelevat naiset ovat erittäin suuressa vaarassa joutua 
fyysisen ja henkisen väkivallan uhreiksi heidän ollessaan pidätettyinä tai 
säilöönottokeskuksissa;

Suositukset

1. muistuttaa, että kansainväliset organisaatiot, kuten Euroopan neuvoston parlamentaarinen 
yleiskokous, ovat korostaneet toistuvasti laittomien maahanmuuttajien perusoikeuksien 
suojelemisen tarvetta, joka on otettu esille myös YK:n kansainvälisissä 
ihmisoikeusvälineissä ja EU:n lainsäädännössä; 

2. kannustaa jäsenvaltioita soveltamaan avustamista koskevaa direktiiviä siten, että ei 
rajoiteta laittomien maahanmuuttajien mahdollisuuksia vuokrata asuntoa vapailta 
markkinoilta, koska täten pienennetään heidän riskiään joutua väärinkäytösten tai 
hyväksikäytön uhriksi;

3. muistuttaa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa käsitellään henkilön 
oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen, ja kannustaa siksi jäsenvaltioita luopumaan 
kaikkein haavoittuvimmassa tilanteessa olevien laittomien maahanmuuttajien kohdalla 
vaatimuksesta, jonka mukaan valtion ylläpitämiin turvakoteihin pääsemiseen tarvitaan 
asiakirjoja;

4. kannustaa jäsenvaltioita purkamaan terveydenhuoltoalan ja maahanmuuttoalan välisen 
kytköksen siten, että hoitohenkilökunnalla ei olisi enää velvollisuutta tehdä ilmoitus 
laittomasta maahanmuuttajasta; kannustaa vastaavasti jäsenvaltioita olemaan 
velvoittamatta kouluja tekemään ilmoitus laittomien maahanmuuttajien lapsista;

5. muistuttaa, että rikoksen uhrien asemaa koskevassa direktiivissä vahvistetut oikeudet eivät 
riipu uhrin oleskeluoikeutta koskevasta asemasta2; kannustaa sen vuoksi ponnekkaasti 
jäsenvaltioita purkamaan laittomiin maahanmuuttajanaisiin kohdistunutta väkivaltaa 
koskevan syyttämisprosessin ja maahanmuuton valvonnan välisen kytköksen, jotta 
tällaiset väkivallan uhrit voivat tehdä rikosilmoituksen turvallisesti; 

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia 
koskevan direktiivin 6 artiklassa annetut turvatakeet toteutuvat; ottaa huomioon, että 
niissä edellytetään jäsenvaltioiden ottavan käyttöön mekanismeja, joiden avulla laittomasti 
työskennelleet maahanmuuttajat voivat periä palkkasaataviaan oikeusteitse; kehottaa 
jäsenvaltioita, kansalaisjärjestöjä ja muita laittomien maahanmuuttajien parissa 

                                               
1 Kun maahanmuuttoviranomaiset tunnistavat ja pidättävät laittoman maahanmuuttajan ja antavat 
maastapoistamispäätöksen, jota lykätään, mutta laittomalla maahanmuuttajalla ei ole asiakirjaa, joka todistaisi, 
että maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa on lykätty. 
2 Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 
2012/29/EU johdanto-osan 10 kappale.
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työskenteleviä kansalaisyhteiskuntaa edustavia organisaatioita järjestämään kampanjoita, 
joilla laittomia maahanmuuttajia valistetaan tästä oikeudesta;

7. suosittelee painokkaasti komissiolle, että kun työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia 
koskevaa direktiiviä muutetaan, otetaan käyttöön mekanismeja, joiden avulla laittomat 
maahanmuuttajat voivat tehdä tuntemattomina virallisen valituksen työnantajasta, joka 
käyttää heitä hyväkseen;

8. kehottaa jäsenvaltioita panemaan palauttamista koskevan direktiivin täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja antamaan maastapalauttamisen lykkäämisestä todistuksen 
direktiivissä edellytetyllä tavalla, jotta vältettäisiin oikeudellinen väliinputoaminen;

9. kehottaa komissiota arvioimaan palauttamista koskevaa direktiiviä ja lujittamaan sitä 
parantamalla pidätettyinä olevien maahanmuuttajien perusoikeuksien suojaa; 

10. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat palauttamista koskevan direktiivin nojalla velvollisia 
kohtelemaan säilöönottokeskuksissa olevia kolmansien maiden kansalaisia ”inhimillisellä 
ja ihmisarvoisella tavalla” ja kunnioittamaan säilöön otettujen perusluonteisia 
ihmisoikeuksia täysimääräisesti; kehottaa siksi jäsenvaltioita tutkimaan kaikki syytökset 
säilöön otettuihin kohdistuneesta fyysisestä väkivallasta;

11. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötään aiheen parissa työskentelevien 
kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden kanssa 
löytääkseen vaihtoehtoisia ratkaisuja säilöönottokeskuksille; 

12. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita järjestämään rahoitusmenetelmiä organisaatioille, jotka 
antavat oikeudellista, humanitaarista ja sosiaalista apua laittomille 
maahanmuuttajanaisille;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

“Laiton maahanmuuttaja” määritellään kolmannen maan kansalaiseksi, joka oleskelee 
parhaillaan EU:ssa laittomasti ja jolla ei siten ole oleskelulupaa. Tällainen maahanmuuttaja on 
joko saapunut EU:hun laittomasti, tai hänen viisuminsa ei ole enää voimassa tai hänen 
turvapaikkahakemuksensa on hylätty. Laittomat maahanmuuttajat ovat usein oikeudellisesti 
väliinputoajia, kun maahanmuuttoviranomaiset ovat tunnistaneet kyseisen henkilön, 
pidättäneet hänet ja tehneet palauttamispäätöksen, jota ei ole kuitenkaan pantu täytäntöön tai 
jota on lykätty, mutta viranomaiset eivät ole antaneet maahanmuuttajalle virallista todistusta 
päätöksen lykkäämisestä. Tällöin maahanmuuttaja voi joutua pidätetyksi ja säilöönotetuksi 
uudestaan eikä hän voi käyttää oikeuksiaan. Laittomat maahanmuuttajat eivät oikeudellisen 
asemansa vuoksi voi joko käyttää lainkaan sijaintimaansa peruspalveluja tai sitten niiden 
käyttö on hyvin rajoitettua. Ensiavun saaminen, asumista koskevan sopimuksen 
allekirjoittaminen tai opetukseen ottaminen edellyttävät voimassa olevaa 
henkilöllisyystodistusta ja/tai todistusta oleskelusta, jonka saamiseksi on todistettava 
henkilöllisyys, mihin laittomat maahanmuuttajat eivät kykene. Toisena huolenaiheena on 
pelko siitä, että palveluntarjoajat tekevät ilmoituksen maahanmuuttoviranomaisille. 
Ilmoituksentekovaatimukset vaihtelevat jäsenvaltioittain ja palvelusta riippuen, ja vaikka 
opetushenkilöstöllä ja lääkäreillä ei olisikaan lakisääteistä velvoitetta tehdä ilmoitus 
laittomista maahanmuuttajista, ei ole mitään takeita siitä, etteivätkö he ilmoittaisi asiasta. 
Sanomattakin on selvää, että laittomat maahanmuuttajat eivät voi tehdä poliisille ilmoitusta 
rikoksista tai työnantajan väärinkäytöksistä.

Laittomien maahanmuuttajanaisten tilanne on tavalliseen tapaan kiperämpi kuin miesten. 
Heihin kohdistuu kaksinkertaista syrjintää sukupuolen ja oikeudellisen aseman vuoksi (tai 
jopa kolminkertaista, jos myös rotu otetaan huomioon). Maahanmuuttajanaisilla on yleensä 
suurempi riski joutua fyysisen väkivallan uhreiksi, mutta laittomilla maahanmuuttajanaisilla 
tämä riski on vielä suurempi, koska oikeudellisen asemansa vuoksi he eivät voi kääntyä 
poliisin puoleen tai mennä sairaalaan tai turvakotiin saadakseen apua. Heidän 
pahoinpitelijänsä tietävät tämän tilanteen ja käyttävät sitä hyväkseen. Eräissä tapauksissa 
häikäilemättömät vuokranantajat ovat esimerkiksi käyttäneet laittomien maahanmuuttajien 
haavoittuvaista asemaa hyväkseen, pahoinpidelleet näitä ja käyttäneet heitä seksuaalisesti 
hyväkseen vastikkeena asuinpaikan järjestämisestä. Hyväksikäytön uhreiksi joutuneet 
laittomat maahanmuuttajanaiset eivät voi edes hakeutua noin vain naisten turvakotiin. 
Useimmissa valtion ylläpitämissä turvakodeissa vaaditaan vastaan otettavalta jonkinasteista 
henkilöllisyyden todistamista, joten uhrien on tehtävä kamala valinta sen välillä, pysyvätkö he 
edelleen hyväksikäytön kohteina vai tuleeko heistä asunnottomia. 

Laittomat maahanmuuttajanaiset eivät voi myöskään saada noin vain sukupuolisidonnaista 
hoitoa, kuten ennen syntymää ja sen jälkeen tarjottavia palveluja. Tilannetta pahentaa vielä se, 
että nämä naiset pelkäävät ottaa yhteyttä apua todella antamaan kykeneviin 
kansalaisjärjestöihin ja kansalaisyhteiskuntaa edustaviin organisaatioihin, joiden on 
puolestaan hankala ottaa yhteyttä näihin naisiin. 

Mietinnössä annetuissa suosituksissa keskitytään kolmeen pääkohtaan. Jäsenvaltioita 
kannustetaan ensinnäkin purkamaan maahanmuuttopolitiikan kytkökset terveydenhuoltoon, 
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koulutukseen sekä syytteiden nostamiseen, kun kyse on laittomia maahanmuuttajia vastaan 
tehdyistä rikoksista. Perusterveydenhuollon saaminen, koulutus ja fyysisen 
koskemattomuuden suoja ovat perusoikeuksia, jotka kuuluvat myös laittomille 
maahanmuuttajille riippumatta heidän oleskelua koskevasta asemastaan tai oikeudellisesta 
asemastaan. Maahanmuuttajien olisi siksi voitava käyttää näitä peruspalveluja ja tehdä 
poliisille ilmoitus hyväksikäyttäjistään ilman vaaraa joutua itse pidätetyksi ja karkotetuksi. 

Toisena kohtana suositellaan, että kun työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskevaa 
direktiiviä ja palauttamista koskevaa direktiiviä tarkistetaan, komissio vahvistaisi laittomien 
maahanmuuttajien ja etenkin laittomien maahanmuuttajanaisten perusoikeuksien suojaa. 
Työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskevan direktiivin 6 artiklassa edellytetään 
turvatakeina, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön mekanismeja, joiden avulla laittomasti 
työskennelleet maahanmuuttajat voivat periä palkkasaataviaan oikeusteitse tai pyytää 
jäsenvaltion toimivaltaista kansallista viranomaista käynnistämään tarvittavat menettelyt 
niiden perimiseksi. Useiden selvitysten mukaan tätä turvalauseketta ei ole pantu 
asianmukaisesti täytäntöön jäsenvaltioissa. Laittomat maahanmuuttajat eivät myöskään ole 
perillä siitä, että heillä on tämä erityinen oikeus. Mietinnössä kehotetaan jäsenvaltioita ja 
aiheen parissa työskenteleviä kansalaisyhteiskuntaa edustavia organisaatioita järjestämään 
kampanjoita, joiden avulla laittomille maahanmuuttajille tiedotetaan oikeudesta hakea 
muutosta oikeusteitse, kun työnantaja jättää palkan maksamatta. Mietinnössä suositellaan 
myös, että otetaan käyttöön uusi mekanismi, jonka avulla maahanmuuttajat voivat tehdä 
tuntemattomina virallisen valituksen työnantajasta, joka käyttää heitä hyväkseen, joko 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden tai ammattiliittojen välityksellä, riippuen 
kulloisenkin jäsenvaltion lainsäädännöstä. Tämän toinen seikka johtaa myös siihen, että 
jäsenvaltioita kehotetaan painokkaammin täyttämään vaatimus maastapoistamispäätöksen 
virallista lykkäämistä koskevan todistuksen antamisesta, jotta voidaan välttää tilanne, jossa 
osa laittomista maahanmuuttajista on oikeudellisia väliinputoajia. Tämä on tärkeää, jotta 
voidaan estää tulevia pidätyksiä ja/tai säilöönottoja, ja koska laittoman maahanmuuttajan 
perussuoja ja etenkin mielivaltaiselta pidätykseltä suojeleminen vaihtelee hänen asemansa 
mukaisesti.

Mietinnön suositusten kolmantena pääkohtana on säilöönottokeskusten tilanne. 
Maahanmuuttajia pidetään usein ihmisarvon vastaisissa oloissa, joten heillä voi olla henkisiä 
traumoja. Laittomat maahanmuuttajanaiset joutuvat usein fyysisen väkivallan uhreiksi 
pidätyksen tai säilöönoton aikana. Mietinnössä pyydetään, että jäsenvaltiot tutkivat kaikki 
pidätettyjen esittämät syytökset fyysisestä väkivallasta ja että ne kartoittavat yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa inhimillisempiä vaihtoehtoja säilöönottokeskuksille, jotka 
muistuttavat vankiloita. Mietinnössä kehotetaan lopuksi komissiota ja jäsenvaltioita 
järjestämään lisärahoitusta kansalaisjärjestöille ja kansalaisyhteiskuntaa edustaville 
organisaatioille, jotka tekevät työtä laittomien maahanmuuttajien parissa.


