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Euroopa rändekriis

Viimastel aastatel on Euroopa pidanud silmitsi seisma kõige ulatuslikuma rändega Teise 
maailmasõja lõpust saadik. Alljärgnevalt kõigest lähemalt.

Türgist Lesbose saarele Kreekasse jõudnud põgenikud ©UNHCR/Achilleas Zavallis

2015. ja 2016. aastal nähtud rekordilised ELi jõudvad rändevood on vaibunud: 2019. aastal 
saabus üle mere Euroopasse 120 000 inimest, samas kui 2015. aastal oli neid üle miljoni. 
Rändetee üle Vahemere on aga endiselt eluohtlik. 2019. aastal hukkus või jäi sellel teekonnal 
teadmata kadunuks 1319 inimest, 2018. aastal oli see arv 2277 ning 2017. aastal 3139. 
Rändajate ja varjupaigataotlejate suur sissevool Euroopasse on näidanud, et Euroopa 
varjupaiga- ja rändepoliitika peaks olema õiglasem ja tõhusam. 
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Viimastel aastatel hulgaliselt Euroopasse saabunud inimesed põgenesid konfliktide, terrori ja 
tagakiusamise eest oma kodumaal. 2019. aastal sai ELis kaitsestaatuse 295 800 
varjupaigataotlejat, kellest üle kolmandiku tuli sõjast räsitud Süüriast. Põgenike arvult teisel 
kohal oli Afganistan ja kolmandal Venezuela. Tsiviilelanikke ähvardavad kõigis neis riikides 
ohud, mida põhjustavad relvakonfliktid, inimõiguste rikkumine ja tagakiusamine.

Lugege: miks inimesed ühest riigist teise liiguvad

Maailmas oli 2019. aastal 272 miljonit inimest, kes elasid väljaspool oma sünniriiki. ELi elanikest 
on 57 miljonit inimest (11% ELi elanikkonnast) sündinud muus riigis kui see, kus nad elavad. 
Nendest umbes 20 miljonit on pärit mõnest teisest ELi liikmesriigist, 37 miljonit aga on sündinud 
väljaspool ELi. 
 
Faktide ja arvandmete lehel on toodud täpsemad andmed selle kohta, kes on Euroopasse 
saabunud varjupaigataotlejad ja rändajad, kui palju on varjupaigataotlusi esitatud ja kui 
paljudele on varjupaik antud, kui paljudel inimestel keelati ELi siseneda ja milliseid rahalisi 
meetmeid liit rändega tegelemiseks võtab.

ELi vastus rändekriisile
 
 
Ulatuslik ränne Euroopasse on toonud välja puudused liidu varjupaigasüsteemis. Parlament on 
püüdnud rännet ohjata, tehes ettepaneku reformida Dublini määrust, millega määratakse 
kindlaks ELi riik, kes vastutab rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamise eest.

Kuna ühise varjupaigapoliitika reformimine venis, tegi komisjon 2020. aasta septembris 
ettepaneku võtta vastu uus rände- ja varjupaigalepe, mis näeb ette kõigi ELi varjupaiga- ja 
rändesüsteemi menetluste kiirendamise, hõlmab Dublini määruse muutmist ning pakub 
liikmesriikidele uusi võimalusi üles näidata oma solidaarsust.

Lugege: uus rände- ja varjupaigalepe ning parlamendiliikmete seisukohad

 
Parlament on osalenud ka ebaseadusliku sisserände ohjamist ja rangemat piirikontrolli 
käsitlevate uute meetmete ettevalmistamises ning ELi sisenevate inimeste kohta teabe 
kogumise ja säilitamise tõhusama süsteemi kavandamises. 
 
Lugege: kuidas reageeris EL rändekriisile
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