
 
Varjupaik ja ränne ELis: faktid ja arvud
 
Rännet ELis mõjutavad kriisid, näiteks pandeemia ja Venemaa sõjategevus. Vaadake
infograafikut viimaste andmetega.
 

Koroonaviiruse pandeemia tõttu kehtestatud piirangud vähendasid rännet, kuid 2021. aastal
hakkasid arvud taas suurenema. Viimase aja kasv tuleneb osaliselt Venemaa sõjast Ukrainas.
Tulevikus võib mõju avaldada ka kliimamuutus.
 
2015. aastal tõi rohkem kui miljoni varjupaigataotleja saabumine ilmsiks vead ELi süsteemis.
Need puudused püsivad siiani. 2020. aasta septembris esitles Euroopa Komisjon varjupaiga- ja
rändelepet. Parlament töötab ettepanekutega, et luua õiglasem ja tõhusam Euroopa
varjupaigapoliitika.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_et


Allpool on andmed rände kohta Euroopas: kes on rändajad, mida EL olukorra lahendamiseks
teeb ja kuidas see rahalist seisu mõjutab.
 
Mõisted: kes on pagulane? kes on
varjupaigataotleja? 
Varjupaigataotleja on inimene, kes esitab ametliku taotluse varjupaiga saamiseks teises riigis,
kuna kardab, et kodumaal on tema elu ohus. Praegu peab väljastpoolt ELi pärit inimene
taotlema kaitset esimeses liikmesriigis, kuhu ta siseneb. Taotluse esitamisel saab temast
varjupaigataotleja. Talle antakse pagulase staatus või muus vormis rahvusvaheline kaitse
alles siis, kui riigiasutused on teinud positiivse otsuse.
 
 
Pagulane on inimene, kes põhjusega kardab tagakiusamist oma rassilise kuuluvuse,
usutunnistuse, kodakondsuse, poliitiliste vaadete või teatavasse ühiskonnarühma kuulumise
tõttu ning kes on vastuvõtvasse riiki pagulasena vastu võetud ja seal pagulasena tunnustatud.
ELis on miinimumnõuete direktiiviga sätestatud suunised rahvusvahelise kaitse andmiseks
neile, kes seda vajavad. 2022. aasta märtsis toetas parlament ajutise kaitse direktiivi
aktiveerimist esimest korda pärast selle jõustumist 2001. aastal, et tagada viivitamatu kaitse
inimestele, kes põgenevad sõja eest Ukrainas.
 
 
Lisateaverände põhjuste kohta
 
Varjupaigaotsused ELis 
2021. aastal esitati ELis 632 315 varjupaigataotlust, mis on 33,8% rohkem kui 2020. aastal. See
tähendab, et oleme taas pandeemiaeelsel tasemel. 2019. aastal esitati taotlusi 744 810. Seda
oli palju vähem kui 2015. ja 2016. aastal, mil registreeriti üle miljoni taotluse.
 
Eriti suurt kasvu täheldati 2021. aastal Bulgaarias (212%), Poolas (179,9%) ja Austrias
(170,3%). Taotluste arv oli vähenenud Ungaris (65,2%), Maltal (38,9%), Kreekas (30%),
Hispaanias (26,2%), Soomes (20,8%) ja Rootsis (13,7%).
 
2021. aastal tulid esmakordsed varjupaigataotlejad peamiselt Süüriast (üle 98 800 inimese ehk
18% koguarvust), Afganistanist (83 700 ehk 16%) ja Iraagist (umbes 26 000 ehk 5%).
 
Lühiülevaade
Euroopa Komisjoni uus rände- ja varjupaigalepe Rohkem fakte ja arvandmeid rände kohta
Euroopas
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/refugees/20170629STO78632/migration-in-europe
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220227IPR24205/sissetung-ukrainasse-parlament-nouab-karmi-reaktsiooni
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220227IPR24205/sissetung-ukrainasse-parlament-nouab-karmi-reaktsiooni
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/refugees/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_21_232
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_et.pdf
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