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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kehityksen ja siirtolaisuuden välisestä yhteydestä
(2005/2244(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Muuttoliikkeen ja kehityksen 
välinen yhteys: käytännönläheisiä suuntaviivoja (KOM(2005)0390),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä palautettaessa 
laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia (KOM(2005)0391),

– ottaa huomioon seuraavat komission tiedonannot neuvostolle ja Euroopan parlamentille: 
Muuttoliikkeisiin liittyvät ensisijaiset toimet: Hampton Courtin kokouksen ensimmäinen 
jatkotoimi (KOM(2005)0621); EU:n toimintastrategia kehitysmaiden terveysalan 
henkilöresurssikriisiin vastaamiseksi (KOM(2005)0642), sekä Siirtolais- ja 
turvapaikkakysymysten temaattinen ohjelma kolmansien maiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä varten (KOM(2006)0026),

– ottaa huomioon 15. ja 16. joulukuuta 2005 pidetyn Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajavaltion päätelmät kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta siirtolaisuuteen,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmat 
A/RES/58/208, A/RES/59/241 ja A/RES/60/205 kansainvälisen muuttoliikkeen ja 
kehityksen välisestä yhteydestä, mitä käsiteltiin korkean tason vuoropuhelussa 
yleiskokouksen 61. istunnossa vuonna 2006,

– ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtioiden) ryhmän 
sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 
2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimuksen)1, sellaisena kuin se 
on muutettuna Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 20052, erityisesti sen 13 artiklan 
siirtolaisuudesta,

– ottaa huomioon Euroopan kehitysrahaston pitkän aikavälin kehitysmäärärahojen 
varauksen käytöstä 13. huhtikuuta 2005 AKT—EY-ministerineuvoston tekemän 
päätöksen13. N:o 4/20053,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin selvityksen: Maailmanlaajuinen 
tutkimus naisten roolista kehityksessä, 2004: naiset ja kansainvälinen muuttoliike, 
A/59/287/Add.1,

– ottaa huomioon Maailmanpankin kertomuksen: Global Economic Prospects 2006: 

  
1 EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
2 EYVL L 287, 28.10.2005, s. 4.
3 EUVL L 164, 24.6.2005, s. 46.
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Economic Implications of Remittances and Migration1,

– ottaa huomioon kansainvälisen muuttoliikkeen maailmankomission lokakuussa 
2005 laatiman raportin: Muuttoliike verkottuneessa maailmassa: uusia toiminta-
ajatuksia2,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 18, 19 ja 
21 artiklan,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden vuonna 2005 tekemät sitoumukset erityisesti siitä, että:

– Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot saavuttavat vuoteen 2015 mennessä YK:n 
asettaman tavoitteen, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden on osoitettava 0,7 prosenttia 
bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön; siten unionin olisi määrä nostaa 
kehitysyhteistyön määrärahat vuoden 2003 3 miljardin euron tasosta yli 84 miljardiin 
euroon vuoteen 2015 mennessä vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaisesti (ks. 
16.—17. kesäkuuta 2005 Brysselissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajavaltion päätelmät),

– sekä siitä, että Euroopan unioni ja muut rahoittajat kaksinkertaistavat apunsa Afrikalle, 
jonka olisi siten saatava julkista kehitysapua 25 miljardin dollarin edestä vuoteen 2010 
mennessä3 (ks. G8-maiden 8. heinäkuuta 2005 Gleneaglesissa antama tiedonanto),

– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja komission 20. joulukuuta 2005 antaman yhteisen 
julkilausuman Euroopan unionin kehityspolitiikasta: Kehityspolitiikkaa koskeva 
eurooppalainen konsensus; julkilausumalla vahvistetaan yleinen toimintakehys yhteisön 
kehitysyhteistyöpolitiikalle,

– ottaa huomioon 17. marraskuuta 2005 Afrikan kehitysstrategiasta4, 15. marraskuuta 2005
globalisaation sosiaalisesta ulottuvuudesta5, 26. lokakuuta 2005 taloudellisista syistä 
tapahtuvan maahanmuuton hallinnassa sovellettavasta EU:n strategiasta6, 
9. kesäkuuta 2005 laillisen ja laittoman maahanmuuton kytköksistä sekä 
maahanmuuttajien kotouttamisesta7 sekä 12. huhtikuuta 2005 Euroopan unionin 
tehtävistä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi8 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan, 
  

1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2www.gci.org, lokakuu 2005.
3 Avun määrä on kaksinkertainen vuoden 2004 tasoon verrattuna.
4 Hyväksytyt tekstit 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
5 Hyväksytyt tekstit 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
6 Hyväksytyt tekstit 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
7 Hyväksytyt tekstit 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
8 EYVL C 33 E, 9.2.2006, s. 311.



PR\610216FI.doc 5/15 PE 371.990v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että 40 prosenttia 175 miljoonasta siirtolaisesta (3 prosenttia maailman 
väestöstä) asuu kehitysmaissa,

B. katsoo, että kansainvälinen yhteisö viivyttelee laajamittaisten toimien alullepanossa,

C. katsoo, ettei kehitysavun lisääminen yksin riitä vastaamaan siirtolaisuuden ja kehityksen 
yhteyttä koskevaan kysymykseen,

D. ottaa huomioon, että AKT-valtioista muuttavat muualle lähinnä hyvin koulutetut ja 
yrittäjähenkiset ihmiset ja että "aivovienti" vaarantaa peruspalvelujen, kuten terveys- ja 
koulutuspalvelujen, saannin ja laadun näissä maissa,

E. katsoo, että "kiertävä" muuttoliike, joka mahdollistaa meno-paluun alkuperä- ja 
määränpäämaiden välillä, tuo merkittäviä kehittymisen mahdollisuuksia vastaanottaja- ja 
lähtömaille,

F. ottaa huomioon, että maailmassa oli vuonna 2005 lähes 9,2 miljoonaa pakolaista ja 25 
miljoonaa maansisäistä pakolaista, joista puolet asuu Afrikassa, jossa heillä ei ole 
minkäänlaista kansainvälisen yhteisön tarjoamaa suojaa; ottaa lisäksi huomioon, että 
tämä saattaa pakolaiset hyvin eriarvoiseen asemaan, mitä ei voida hyväksyä,

G. ottaa huomioon, etteivät kansainvälinen yhteisö tai kansalliset lainsäädännöt edelleenkään 
kykene tarjoamaan riittävää suojaa siirtolaisille, jotka joutuvat usein kokemaan syrjintää 
ja elämään sosiaalisessa epävarmuudessa,

H. ottaa huomioon, ettei yksikään EU:n jäsenvaltio ole vielä ratifioinut siirtolaisten 
oikeuksien suojaamisesta annettua kansainvälistä yleissopimusta,

I. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on osoittanut maahanmuuttajien kotouttamiseen 
vain 15 miljoonaa euroa vuoden 1999 jälkeen, mikä vastaa 0,5 euroa maahanmuuttajaa 
kohti,

J. ottaa huomioon, että lähes puolet siirtolaisista on naisia ja ettei siirtolaispolitiikoissa oteta 
huomioon naisten erityistä roolia,

1. katsoo, että Euroopan unionin on otettava keskeinen rooli siirtolaisuuden nostamiseksi 
kehityksen moottoriksi;

2. katsoo, että unionin on saatava aikaan sellainen poliittinen ratkaisu kehityksen ja 
siirtolaisuuden välistä yhteyttä koskevaan kysymykseen, jossa pääpaino on Afrikalla ja 
AKT-valtioiden välillä tapahtuvalla muuttoliikkeellä; vaatii, että siirtolaisuus nostetaan 
keskeiselle sijalle Euroopan ja Afrikan välisessä poliittisessa vuoropuhelussa, sekä 
kannattaa Euroopan ja Afrikan välisen huippukokouksen järjestämistä yhteisen poliittisen 
ratkaisun aikaansaamiseksi;
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3. katsoo, että kehitysavun lisääminen on välttämätön toimenpide siirtolaisuuden 
nostamiseksi kehityksen moottoriksi mutta että tämä ei yksin riitä; kehottaa Euroopan 
unionia ja sen jäsenvaltioita noudattamaan vuonna 2005 tehtyjä poliittisia sitoumuksia;

4. suosittaa, että siirtolaisuus ja sen vaikutukset kehitykseen otettaisiin kokonaisvaltaisesti 
huomioon kaikissa niissä näkökohdissa ja toimissa, joilla pyritään täyttämään 
vuosituhannen kehitystavoitteet;

5. katsoo, että yhteistyössä aikaansaatava kehitys, jossa tunnustetaan hajaannuksessa 
asuvien siirtolaisten rooli alkuperämaan kehityksen kannalta sekä vahvistetaan tätä roolia, 
on tunnustettava kaikkialla Euroopassa;

6. katsoo, että voidakseen nostaa siirtolaisuuden kehityksen moottoriksi unionin on otettava 
käyttöönsä kaksi ensisijaista välinettä, joita ovat:
- riittävän joustavasti hallinnoitu erityisrahasto, josta rahoitetaan erityisesti toimia, joilla 

pyritään saamaan aikaan kehitystä yhteistyön avulla
- takuurahasto, jolla varmistetaan siirtolaisten mikrotason hankkeiden jatkuvuus ja 

maksimoidaan niiden vaikutus kehitykseen;

7. katsoo, että Aeneas-ohjelma sekä sitä vuonna 2007 seuraava ohjelma on valjastettava 
kehitysstrategian palvelukseen erityisesti siten, että rahoitetaan toimia, joilla pyritään 
saamaan aikaan kehitystä yhteistyön avulla;

8. ehdottaa integroitujen alueellisten kehitysyhteistyösuunnitelmien laatimista Afrikan 
keskeisiä maastamuuttoalueita varten, jotta voidaan rahoittaa:
- infrastruktuurien (kuten vesihuollon, sähköverkkojen, terveyskeskusten, koulujen, 

teiden jne.) rakentamista
- toiminnan ylläpitokulut, joista osa voitaisiin maksaa tähän tarkoitukseen osoitetuista 

varoista;

9. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä kansallisia ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia 
toteuttamaan toimia, joilla pyritään:
- edistämään ja helpottamaan siirtolaisten keräämien varojen siirtoa siten, että 

varojensiirto olisi aiempaa halvempaa, nopeampaa ja turvallisempaa
- saamaan entistä suurempi osa siirtolaisista rahoituspalvelujen piiriin
- kanavoimaan siirtolaisten kotimaahansa palauttamat varat tuottaviin sijoituksiin siten, 

että helpotetaan mikroyritysten ja pk-yritysten luotonsaantia ja kartoitetaan 
hajaannuksessa asuville siirtolaisille suunnatut innovatiiviset rahoitustuotteet, joihin 
kuuluu esimerkiksi kehityksen säästöohjelma;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ohjelmia, joiden tarkoituksena on 
hajaannuksessa asuvien koulutettujen henkilöiden muodostaman eliitin mobilisointi 
kehityksen palvelukseen siten, että hoidetaan palkkaerokustannukset kotimaahansa 
paluuta harkitsevien hyvin koulutettujen henkilöiden puolesta, tai ottamalla käyttöön 
"kahden oppituolin" järjestelmä julkisen sektorin henkilökuntaa (kuten opettajia, 
tutkijoita tai lääkäreitä) varten AKT-valtioissa; kehottaa komissiota laatimaan selvityksen 
"kahden oppituolin" järjestelmän kokeilusta jäsenvaltioissa;
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11. kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita edistämään kiertävää tai edestakaista 
muuttoliikettä siten, että:
- toteutetaan yhdessä alkuperämaiden kanssa väliaikaista siirtolaisuutta koskevia 

toimenpiteitä ja ohjelmia esimerkiksi siten, että myönnetään joillekin ryhmille 
toistuvaisviisumeita

- tehdään eläkkeiden ja muiden sosiaaliavustusten siirrosta järjestelmällinen osa 
alkuperä- ja määränpäämaiden välistä toimintaa;

12. kehottaa unionia sisällyttämään kunnollisen työn saannin helpottamisen jäsenvaltioiden
asialistoihin; kehottaa lisäksi erityisesti:
- sisällyttämään työssä noudatettavia perussääntöjä koskevat lausekkeet kaikkiin 

unionin tai sen jäsenvaltioiden allekirjoittamiin kahdenvälisiin sopimuksiin
- ottamaan käyttöön valvontaväline (voidaan puhua "kahdenvälisistä tarkkailijoista")
- helpottamaan kunnollisen työn saantia, koska työ on olennainen osa vuosituhannen 

yhdeksättä kehitystavoitetta;

13. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön politiikkoja, joilla 
vähennetään aivoviennin kielteisiä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia AKT-valtioissa 
siten, että:
- koulutuksessa suositaan työvoiman puutteesta kärsiviä aloja
- rahoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja AKT-valtioiden kesken laadittavia 

yhteisinvestointiohjelmia erityisesti niiden maiden ja alojen hyväksi, jotka kärsivät 
eniten aivoviennistä; 

14. kehottaa ottamaan käyttöön "eurooppalaiset käytännesäännöt" sekä jäsenvaltioissa 
sovellettavat kansalliset säännöt rekrytoinnin valvontaa varten;

15. katsoo, että "aivojen kierrolla" on merkittävä osa, kun pyritään lisäämään siirtolaisuuden 
myönteisiä vaikutuksia kehitykseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita valitsemaan 
päättäväisesti tämän tien ja ehdottamaan toimenpiteitä, joilla pyritään: 
- edistämään väliaikaista ja todennäköistä paluumuuttoa niiden kokeilujen perusteella, 

joita unionissa on parhaillaan käynnissä
- edistämään kehitysmaiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden instituutioiden (kuten 

tutkimuslaitosten, yliopistojen ja sairaaloiden) välistä kumppanuutta;

16. vaatii, että naisten erityinen rooli siirtolaisuudessa ja kehityksessä otettaisiin entistä 
paremmin huomioon, ja vaatii lisäksi erityisesti, että:
- sukupuolikysymykset sisällytettäisiin kaikkiin siirtolaisuutta koskeviin kehitys- tai 

kehitysyhteistyöohjelmiin,
- naiset ja naisjärjestöt saisivat etusijan toimissa, joilla pyritään ottamaan huomioon 

hajaannusta synnyttävien muuttoliikkeiden rooli kehityksessä sekä rahoittamaan tähän 
liittyviä hankkeita;

17. katsoo, että AKT-valtioiden ja Euroopan unionin välinen kumppanuus tarjoaa 
etuoikeutetun foorumin, jossa voidaan esittää yhteisiä vastauksia siirtolaisuuteen liittyviin 
ongelmiin; kehottaa komissiota sisällyttämään neuvottelujen alla oleviin 
kumppanuusohjelmiin tai takaisinottosopimuksista mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin 
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tavoitteet, joilla pyritään:
- varmistamaan AKT-valtioiden kansalaisten tasavertainen kohtelu sosiaaliturvaa 

koskevissa asioissa, mitä vaaditaan jo Lomén sopimuksessa mutta mikä on jäänyt vain 
kuolleeksi kirjaimeksi,

- parantamaan AKT-valtioiden kansalaisten mahdollisuuksia saada lyhytkestoisia 
viisumeita,

- luomaan AKT-valtioihin tiedottamista koskeva ohjelma niille, jotka saattavat muuttaa 
unionin alueelle;

18. on tyytyväinen siihen, että AKT-valtioiden ja Euroopan unionin välille on tarkoitus ottaa 
käyttöön vuoden 2006 loppuun mennessä siirtolaisuutta koskeva väline; kehottaa tästä 
huolimatta komissiota selkiyttämään tavoitteitaan ja takaamaan, ettei tuossa välineessä 
poiketa sen alkuperäisestä kehitystavoitteesta;

19. kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, joilla parannetaan AKT-valtioiden 
valmiuksia harjoittaa itsenäistä siirtolaispolitiikkaa Euroopan siirtolaisrahaston tai AKT–
EU-välineen yhteydessä;

20. katsoo, että Afrikan unionilla ja Afrikan alueellisilla järjestöillä voi olla keskeinen rooli 
taloudellisista syistä tapahtuvan siirtolaisuuden kanavoimisessa Afrikassa esimerkiksi 
sellaisten kahden- ja monenvälisten sopimusten välityksellä, jotka sisältävät 
ihmisoikeuksien ja Kansainvälisen työjärjestön ILOn normien noudattamista koskevia 
lausekkeita; katsoo lisäksi, että Euroopan unionin on tuettava tämänsuuntaisia aloitteita;

21. kehottaa komissiota tutkimaan yhteistyössä asianomaisten maiden kanssa 
"siirtolaiskeskuksissa" ja kauttakulkualueilla sovellettavia, siirtolaisille suunnattuja 
toimintaohjelmia, joissa pääpaino on heikoimmassa asemassa olevilla siirtolaisryhmillä, 
kuten naisilla tai vanhemmistaan eroon joutuneilla alaikäisillä;

22. vaatii unionia tukemaan YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun tavoitteita, jotta 
kansainvälinen yhteisö selkiyttäisi poliittisen sekä ympäristö- ja talouspakolaisen 
käsitteet sekä antaisi kaikille pakolaisryhmille asianmukaisen suojan ja avun; vaatii, että 
pakolaisista vuonna 1951 annetussa yleissopimuksessa määrätty suoja ulotetaan 
koskemaan myös maansisäisiä pakolaisia;

23. katsoo, että siirtolaiset ovat rikkaus vastaanottajamaille, ja vaatii siirtolaisten roolin 
tunnustamista ja vahvistamista;

24. katsoo, ettei Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden pidä yhteistyössään kolmansien 
maiden kanssa ymmärtää siirtolaisuutta vain jatkeena omille rajoittaville 
siirtolaispolitiikoilleen; vastustaa unionin ja sen jäsenvaltioiden siirtolaispolitiikan 
"ulkoistamista", joka tarkoittaa sitä, että vastuu siirtolaisongelmista sysätään AKT-
valtioiden harteille;

25. kehottaa kaikkia unionin jäsenvaltioita ratifioimaan siirtolaisten oikeuksien suojaamisesta 
annettu kansainvälinen yleissopimus sekä noudattamaan kaikilta osin kansainvälisiä 
sitoumuksiaan siirtolaisten ja heidän perheittensä suojelemiseksi;
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26. kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita kaventamaan Euroopan unioniin muuttaneiden 
ulkomaalaisten ja jäsenvaltioiden kansalaisten nauttiman statuksen välistä kuilua siten, 
että edellisille myönnetään mahdollisimman hyvä oikeusturva pyrittäessä täyttämään 
tavoite, jonka mukaan Euroopan kansalaisuuden voivat saada myös yhteisön ulkopuolelta 
tulleet henkilöt;

27. vaatii komissiota ja neuvostoa antamaan siirtolaisuuden yhteydessä ilmenevän 
ihmissalakuljetuksen torjunnalle keskeinen sija Euroopan unionissa sekä myöntämään 
tälle työlle riittävät varat;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
EU:n ja AKT-valtioiden hallituksille, AKT—EU-ministerineuvostolle sekä AKT:n ja 
EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.



PE 371.990v01-00 10/15 PR\610216FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PERUSTELUT

Tämän mietintöluonnoksen tarkoituksena on tarkastella kansainvälisen muuttoliikkeen ja 
kehityksen välistä yhteyttä, jotta voidaan laatia suosituksia Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa varten.

Maailmassa oli 2000-luvun alussa 175 miljoonaa siirtolaista (3 prosenttia maailman väestöstä). 
Määrä on lähes kolminkertaistunut 40 vuodessa. Siirtolaisista 40 prosenttia asuu kehitysmaissa.

Siirtolaisuudelle on monia eri syitä. Väestönkasvu ja köyhyys ovat edelleen keskeisiä syitä. 
Siirtolaisuuden syntyyn vaikuttavat myös kansojen historia, kulttuurisiteet, kielisukulaisuus tai 
epädemokraattiset hallitukset. Euroopan unionilla on tärkeä rooli siirtolaisuuden nostamisessa 
kehityksen moottoriksi. Tämä mietintö antaa unionille työkaluja, joiden avulla se voi pyrkiä 
tähän tavoitteeseen.
Mietintö ei kuitenkaan voi olla kaikenkattava, ja tähän on kaksi syytä:
- Sen tavoitteena ei ole ottaa kantaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden siirtolaispolitiikkaan.
- Mietinnössä ei pyritä kehitystä koskevan laajan aiheen tyhjentävään käsittelyyn; osa 

mietinnön ajatuksista ja suosituksista on vain hahmotelmia, jotka vaativat edelleen 
kehittelyä.

I) Siirtolaisuus: EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan haaste

A - Uusi lähestymistapa

Unionin siirtolaispolitiikkaan liittyy kahdenlaisia harhakäsityksiä:

Harhakäsitys siitä, että unionin rajoista voisi tehdä pitävät.

Harjoittaessaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, EU ja sen jäsenvaltiot pitävät 
siirtolaisuuskysymystä usein vain jatkeena omille rajoittaville siirtolaispolitiikoilleen. Tästä 
johtuu se torjuva ja turvallisuushakuinen näkemys, jonka seurauksena vastuu siirtolaisongelmista 
sysätään AKT-valtioiden harteille (voidaan puhua EU:n siirtolaispolitiikan "ulkoistamisesta").
Mietinnössä ei käsitellä tätä ongelmaa. Esittelijä haluaa kuitenkin korostaa, että EU voi ottaa 
merkittävän roolin siirtolaisuutta ja kehitystä koskevien haasteiden voittamisessa jo pelkästään 
tekemällä täyskäännöksen logiikassaan.

Harhakäsitys siitä, että siirtolaisuus selittyisi vain köyhyydellä.

Toisin kuin usein ajatellaan, alkuvaiheessa kehitys pikemminkin lisää siirtolaisuutta kuin 
hidastaa sitä. Siirtolaiskysymystä ei siis ratkaista pelkästään kehitysapua lisäämällä. Avun 
lisääminen on välttämätön, muttei riittävä toimenpide.

Näin ollen Euroopan unionin lähestymistapaa on tarkistettava. Sen on perustuttava uusiin 
välineisiin, jotta voidaan vahvistaa siirtolaisten roolia köyhyyden torjunnassa ja kehityksen 
edistämisessä. Logiikka, jonka mukaan kehityksen lisääminen vähentäisi siirtolaisuutta, on 
hylättävä ja korvattava ajattelutavalla, jonka mukaan siirtolaisuuden hallinnan tehostaminen tuo 
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lisää kehitystä. Lähestymistavassa on myös keskityttävä aiempaa enemmän Afrikkaan ja AKT-
valtioiden väliseen muuttoliikkeeseen.

Afrikan unioni on Afrikan komission puheenjohtajan A. Konarén aloitteesta nostanut 
siirtolaiskysymyksen keskeiselle sijalle toiminnassaan. Euroopan unionin on niin ikään annettava 
siirtolaisuudelle ensisijainen asema Euroopan ja Afrikan välisessä poliittisessa vuoropuhelussa. 

B - Uusia välineitä

Unionissa on ollut viime kuukausina meneillään tarkoituksenmukainen selvitys siirtolaisuuden ja 
kehityksen välisestä yhteydestä. Unionilla ei kuitenkaan ole vieläkään käytössään yhtään 
tavoitteidensa toteuttamiseen soveltuvaa välinettä.

1 - Yksi ennakkoehdoista tavoitteiden saavuttamiseksi:

Euroopan unionin on noudatettava kehitysapua koskevia vuonna 2005 tekemiään poliittisia 
sitoumuksia (joiden mukaan jäsenvaltioiden on vuoteen 2015 mennessä osoitettava 0,7 prosenttia 
bruttokansantulostaan kehitysavulle sekä kaksinkertaistettava apunsa Afrikalle vuoteen 
2010 mennessä).

2 - Kaksi tavoitetta:

a) Vuosituhannen kehitystavoitteissa on otettava huomioon siirtolaiskysymys ja 
siirtolaisuuden vaikutus kehitykseen, sillä:

vaikka siirtolaiskysymys on kaikkien vuosituhannen kehitystavoitteiden taustalla, sitä ei mainita 
selväsanaisesti minkään tavoitteen kohdalla. 

b) Siirtolaiskysymyksen on saatava keskeinen sija AKT-valtioiden ja EU:n välisessä 
kumppanuudessa.

Siirtolaisuutta koskevat aloitteet on otettava mukaan käynnissä oleviin taloutta koskeviin 
kumppanuussopimusneuvotteluihin Cotonoun sopimuksen 13 artiklan mukaisesti.
Vuoden 2006 lopulla käyttöön otettavalla AKT-valtioiden ja Euroopan unionin välisellä 
siirtolaisuutta koskevalla välineellä, jolle on myönnetty varoja 25 miljoonaa euroa, on tarkoitus 
parantaa AKT-valtioiden valmiuksia siirtolaiskysymysten hoidossa.

3- Kaksi ensisijaista välinettä:

a) Riittävän joustavasti hallinnoitu erityisrahasto, josta rahoitetaan toimia, joilla pyritään 
saamaan aikaan kehitystä yhteistyön avulla.

EU:lla on käytössään Aenas-ohjelma, muta sitä hyödynnetään lähinnä hankkeissa, jotka 
liittyvät rajavalvontaan ja eräiden tutkimusten tukemiseen ja joiden hyöty voidaan 
kyseenalaistaa. Nykyisellä ja sitä vuonna 2007 seuraavalla ohjelmalla olisi sitä vastoin 
tuettava strategiaa, jolla pyritään vahvistamaan siirtolaisuuden osuutta kehityksessä 
etenkin mikrotason kehitysyhteistyöhankkeita rahoittamalla.

b) Takuurahasto, jolla varmistetaan siirtolaisten mikrotason hankkeiden jatkuvuus ja 
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maksimoidaan niiden vaikutus kehitykseen.

Tämä kysymys on elintärkeä, sillä kaikista nykyisistä järjestelmistä puuttuu takuurahasto, 
jolla pyritään nousemaan ylöspäin kehityksen rappusia luomalla pienyrittäjille 
mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja perustaa pk-yrityksiä.

II) Siirtolaiset alkuperämaiden kehityksen palveluksessa

A - Yhteisvoimin aikaansaadun kehityksen edistäminen ja sen nostaminen etusijalle 
eurooppalaisissa sopimusteksteissä

Yhteistyön avulla aikaansaadussa kehityksessä valjastetaan rikkaisiin maihin muuttaneiden 
siirtolaisyhteisöjen potentiaali niiden alkuperämaiden kehityksen käyttöön. Tällä pyritään 
nostamaan siirtolaisuus kehityksen moottoriksi kansojen välisen keskinäisen tuen avulla.

B - Siirtolaisten keräämien varojen siirron helpottaminen

Alkuperämaihin lähetettyjen varojen määrä (vuonna 2005 varoja lähetettiin yhteensä 
232 miljardia dollaria, josta 167 miljardia dollaria suuntautui kehitysmaihin) ylittää reippaasti 
julkisen kehitysavun, eikä luvussa ole otettu huomioon epävirallisia rahalähetyksiä, joiden osuus 
virallisista luvuista on arvioiden mukaan puolet. Valtaosa näistä varoista menee perheiden 
kulutukseen, ja usein niillä estetään jopa nälkäkuolemia. Vain pieni osa varoista käytetään 
sijoitusten rahoittamiseen. Näin ollen unionin on maksimoitava siirtolaisten lähettämien varojen 
hyöty alkuperämaiden kehitykselle siten, että:
- edistetään ja helpotetaan siirtolaisten keräämien varojen siirtoa
- pyritään saamaan entistä suurempi osa siirtolaisista rahoituspalvelujen piiriin
- kanavoidaan siirtolaisten kotimaahansa palauttamat varat tuottaviin sijoituksiin.

C - Aivovuodon ehkäiseminen ja sen kielteisten kehitysvaikutusten lieventäminen

AKT-valtioille siirtolaisuus tarkoittaa sitä, että maasta muuttavat lähinnä hyvin koulutetut ja 
yrittäjähenkiset ihmiset. Tämä "aivovuoto" vie näiltä mailta tuloja, eikä se investointi, joka 
kotimaassa on suunnattu koulutukseen, koidu näiden maiden hyväksi. Vielä vakavampi ongelma 
on se, että aivovuodon kohdistuessa terveydenhuollon tai koulutuksen aloihin, siirtolaisuus 
vaarantaa peruspalvelujen saannin ja laadun AKT-valtioissa. Afrikkalaisten 
terveydenhuoltojärjestelmien hälyttävän huonoon tilaan on löydettävä pikainen ja 
tarkoituksenmukainen ratkaisu. AKT-valtioissa on pantava täytäntöön koulutukseen ja 
koulutettujen henkilöiden "maassa pysymiseen" tähtääviä strategioita. EU:n jäsenvaltioissa on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla säädellään työntekijöiden rekrytointia AKT-valtioista ottamalla 
huomioon eurooppalaiset ja kansalliset käytännesäännöt. Ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettava 
"aivojen kierron" edistäminen aivovuodon kielteisten vaikutusten tasaamiseksi. Tässä työssä 
lupaavin väline on "kahden oppituolin" järjestelmä, jonka ansiosta AKT-valtioiden tutkijat, 
opettajat ja lääkärihenkilökunta voivat käyttää puolet ajastaan oman maansa rakentamiseen.

D - Siirtolaispolitiikan sopeuttaminen kehitystavoitteisiin

Tavoitteena on edistää kiertävää tai edestakaista muuttoliikettä, jonka vaikutus 
vastaanotto- ja lähtömaiden kehitykseen on kaikkein myönteisin.
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III)Toimet AKT-valtioiden väliseen muuttoliikkeeseen vaikuttamiseksi

A - AKT-valtioiden valmiuksien parantaminen itsenäisen siirtolaispolitiikan hoidossa

Euroopan unionin jäsenvaltioiden on tunnustettava AKT-valtioiden oikeus harjoittaa itsenäistä 
siirtolaispolitiikkaa sen sijaan, että se olisi unionin sanelemaa. Unionin on myös parannettava 
AKT-valtioiden valmiuksia tässä työssä.

B - Alueellisten järjestöjen aloitteiden tukeminen

Alueilla, joilla liikkuminen on vapaata (esimerkiksi Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön 
puitteissa), maan rajojen ylittäminen on maksullista. Afrikan unionilla ja Afrikan alueellisilla 
järjestöillä voi olla keskeinen rooli taloudellisista syistä tapahtuvan muuttoliikkeen 
kanavoimisessa Afrikassa esimerkiksi sellaisten kahden- ja monenvälisten sopimusten 
välityksellä, jotka sisältävät ihmisoikeuksien ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n normien 
noudattamista koskevia lausekkeita.

C - Alueellisten pienimuotoisten "Marshall-apuohjelmien" käynnistäminen Afrikan 
tärkeimmillä maastamuuttoalueilla

Laittoman siirtolaisuuden torjuntaa voitaisiin tehostaa soveltamalla alueellisesti integroitua 
lähestymistapaa, joka kohdistettaisiin tiettyihin avainalueisiin.

D - Siirtolaiskeskuksiin ja kauttakulkualueisiin kohdistetut toimet

On syytä tunnistaa ne siirtolaiskeskukset, jotka sijaitsevat alueilla, joilla toimien toteuttaminen 
on mahdollista. Siirtolaiskeskukset voidaan määritellä alueiksi, joilla vapaaehtoisesti 
siirtolaisuuden valinneet kokoontuvat voidakseen sen jälkeen hajaantua eri suuntiin. Kyseessä 
voi olla valtio (Gabon, Nigeria, Norsunluurannikko, Etelä-Afrikka tai Libya) tai suurkaupunki 
(Dakar, Accra, Cotonou, Douala, tai Nairobi), joissa on nykyaikaiset liikenne- ja 
viestintäyhteydet sekä vastaanotto-, lähtö- tai kauttakulkukeskuksia. Niistä löytyvät myös hyvin 
aktiivisesti liikennöidyt siirtolaisten käyttämät reitit (kuten Pohjois-Sahelin alue).

Toimien tarkoituksena on auttaa heikoimmassa asemassa olevia siirtolaisryhmiä, kuten naisia 
ja vanhemmistaan eroon joutuneita alaikäisiä, itsenäisen elämän alkuun niin, etteivät he joudu 
valitsemaan siirtolaisuutta.
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E - Naisten erityisen roolin huomioon ottaminen siirtolaisuudessa ja kehityksessä

Siirtolaispolitiikoissa ei juurikaan oteta huomioon naisten erityistä roolia. Lähes puolet maailman 
siirtolaisista (48,6 prosenttia) on kuitenkin naisia. Monet tutkimukset lisäksi osoittavat, että 
naisten johtamien hankkeiden tukeminen lisää kehitystä parhaiten. Ohjelmilla on tuettava 
erityisesti kyläpankkeja ja naisten säästöohjelmia, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 
kehityksen kannalta.

F - Koulutukseen panostaminen

Euroopan parlamentti on jo vuosia suosittanut, että 20 prosenttia EU:n kehitysyhteistyövaroista 
osoitettaisiin koulutusta ja perusterveydenhuoltoa koskeviin tavoitteisiin. Tuosta tavoitteesta 
ollaan vielä kaukana. Kun AKT-valtioiden koulutukseen ja perusterveydenhuoltoon osoitettiin 
vuonna 2004 vain 4,98 prosenttia Euroopan kehitysrahastosta, voidaan todeta, että tuo 
20 prosentin tavoite on vielä hyvin kaukana.

G - Kunnollisen työn saannin helpottaminen

EU:n olisi kansainvälisen toimijan ominaisuudessa kuuluttava tärkeimpiin tukijoihin, jotka 
pyrkivät varmistamaan kunnollisen työn saannin ja kohtuullisen eläkkeen kaikille. "Kunnolliseen 
työhön" liittyy kaksinkertainen, siirtolaisuuteen kohdistuva haaste, joka on otettava vastaan
- sekä EU:n jäsenvaltioissa, joissa rikkaiden maiden on kyettävä tarjoamaan kunnollinen työ 

kaikille,
- että AKT-valtioissa, joissa kunnollisen työn saantiin keskittyvällä kumppanuudella voitaisiin 

puuttua siirtolaisuuteen jo sen alkuvaiheissa.

IV) Pakolaisten ja maansisäisten pakolaisten erityinen ongelma

A - Maansisäiset pakolaiset: unohdettujen kriisien unohdetut uhrit

Maailmassa oli vuonna 2005 lähes 9,2 miljoonaa pakolaista ja 25 miljoonaa sotia tai vainoja 
paennutta maansisäistä pakolaista, joista puolet oli Afrikassa. Miljoonat siviilit ovat joutuneet 
pakosalle myös luonnonmullistusten sekä kuivuuden ja metsien hävitysten tai aavikoitumisen 
aiheuttamien kriisien vuoksi. Näiden pakolaisten määrän arvioidaan nousevan 50 miljoonaan 
muutaman vuoden kuluttua. 

Nykyisellä pakolaisten suojelujärjestelmällä ei kyetä toimittamaan apua edellä mainituille 
pakolaisille, mikä saattaa heidät hyvin eriarvoiseen asemaan. Sen lisäksi, että YK:n 
pakolaisasiain päävaltuutettu auttaa 9,2 miljoonaa pakolaista, se toimittaa apua myös ilman 
mandaattia noin 5,6 miljoonalle maansisäiselle pakolaiselle. EU:n on tuettava pakolaisasiain 
päävaltuutetun toimintaa ja painostettava kansainvälistä yhteisöä selkiyttämään poliittisen sekä 
ympäristö- ja talouspakolaisen käsitteet. Sen olisi lisäksi annettava kaikille pakolaisryhmille 
asianmukainen suoja ja apu.

Pakolaisista vuonna 1951 annetussa yleissopimuksessa määrätty suoja olisi lisäksi välittömästi 
ulotettava koskemaan myös maansisäisiä pakolaisia.
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B - Kotiuttaminen ja takaisinpaluu

EU:n on yhteistyössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun ja asianomaisten maiden tai 
alueellisten järjestöjen kanssa tuettava pakolaisten ja maansisäisten pakolaisten vapaaehtoista 
kotiuttamista ja takaisinpaluuta.

V) Siirtolaisuus, ihmisarvo ja ihmisoikeudet

Epävarmuudesta kärsivät ensisijaisesti siirtolaiset. Epävarmuutta luovat yhtäältä sosiaalinen 
epätasa-arvo ja syrjintä sekä toisaalta eri maiden välinen epätasa-arvo ja Euroopan rikkaiden 
maiden ylivalta kehitysmaihin nähden.

A - Siirtolaisten oikeuksien suojelu

Yksikään EU:n jäsenvaltio ei ole vielä ratifioinut siirtotyöläisten oikeuksia koskevaa kattavaa 
välinettä, nimittäin siirtolaisten oikeuksien suojaamisesta 18. joulukuuta 1990 annettua YK:n 
yleiskokouksen kansainvälistä yleissopimusta, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2003. Ratifiointi 
olisikin suoritettava viipymättä.

B - Siirtolaisten kotouttamisen edistäminen

Yksi luku riittää todisteeksi siitä, ettei EU ole toiminut riittävän tehokkaasti pakolaisten 
kotouttamisen hyväksi: se on nimittäin vuoden 1999 jälkeen kuluttanut vain 15 miljoonaa euroa 
laillisten siirtolaisten kotouttamisohjelmiin, mikä vastaa 0,5 euroa maahanmuuttajaa kohti. 
Tavoite, jonka mukaan Euroopan kansalaisuuden ("yhteiskunnan kansalaisuuden") voisivat 
saada myös yhteisön ulkopuolelta tulleet henkilöt, on siis edelleen saavuttamatta. Nyt on syytä 
ryhtyä kaventamaan Euroopan unioniin muuttaneiden ulkomaalaisten ja jäsenvaltioiden 
kansalaisten nauttiman statuksen välistä kuilua sekä myöntää edellisille mahdollisimman hyvä 
oikeusturva. 

C - Siirtolaisuuden yhteydessä ilmenevän ihmissalakuljetuksen torjunta

Rajojen sulkeminen on johtanut laittomiin rajanylityksiin, jotka puolestaan ovat synnyttäneet 
siirtolaisten ja työvoiman salakuljetusta. EU:n on liitettävä ensisijaisiin toimiinsa siirtolaisuuden 
yhteydessä ilmenevän ihmissalakuljetuksen torjunta. Komission on toimintaohjelmassaan 
kiinnitettävä erityistä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten naisiin ja 
alaikäisiin, sekä korostettava alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa harjoitettavan yhteistyön 
tärkeyttä.


