Suuntaviivat ihmisoikeuksiin ja solidaarisuuteen perustuvalle vaihtoehtoiselle
muuttoliikepolitiikalle
Me
GUE/NGL-ryhmän
jäsenet
vastustamme
EU:n
kielteistä
suhtautumista
maahanmuuttoon. Euroopalla on mielestämme historiaan perustuva velvollisuus toteuttaa
kokonaisvaltaista ja kohtuullista muuttoliikepolitiikkaa, jolla taataan ihmisoikeudet.
GUE/NGL-ryhmä on jo kauan vastustanut ns. Euroopan linnakkeen rakentamista ja toiminut
tällaista linnaketta vastustavan kampanjan etulinjassa korostaakseen maahanmuuton
myönteisiä näkökohtia ja ajaakseen politiikkatoimia, jotka perustuvat yksilöiden vapaaseen
liikkuvuuteen ja ihmisoikeuksien edistämiseen.
GUE/NGL-ryhmän jäsenet ovat yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa ilmaisseet toistuvasti
huolensa siitä, miten paljon EU:n varoja on käytetty ulkorajojen vahvistamiseen joko
rajavalvonnan määrärahojen lisäämisellä sisäisen turvallisuuden rahastossa tai
rajavalvontajärjestelmien, kuten EUROSUR, älykkäät rajat ja FRONTEX, kautta.
GUE/NGL-ryhmän jäsenet vastustavat vakaasti EU:n talousarviota, jos se ei ole seuraavien
suuntaviivojen mukainen:
1. Luodaan Välimerelle kattava ja järeä proaktiivinen ja monikansallinen pelastusoperaatio
humanitaarisen draaman torjumiseksi ja muun muassa sijoitetaan EU-aluksia avomerelle.
2. Lopetetaan sotilaalliset toimet, joita kohdistetaan aluksiin ja salakuljettajiin.
3. Mahdollistetaan maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille turvallinen ja laillinen pääsy
muun muassa myöntämällä humanitaarisia viisumeita ja sijoittamalla turvapaikanhakijoita
uudelleen.
4. Jäsenvaltiot helpottavat perheiden yhdistämistä muutoinkin kuin ydinperheen tasolla
niiden kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden ja maahanmuuttajien osalta, jotka ovat
EU:n jäsenvaltioiden alueella.
5. Lisätään yhteistyötä YK:n elinten ja jäsenvaltioiden kanssa kansainvälisen oikeuden
mukaisesti muun muassa seuraavilla aloilla: etsintä- ja pelastuspalvelu merellä,
palauttamiskielto, kansainvälinen suojelu, perusoikeudet, lasten oikeudet, oikeus
perhe-elämään sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot.
6. Jäsenvaltiot toteuttavat maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa ja -toimenpiteitä
etenkin koulutuksen, työllisyyden, terveydenhuollon ja asutuksen alalla ja jakavat keskenään

parhaita käytäntöjä sekä varmistavat EU:n rahoitustuen eniten apua tarvitseville
jäsenvaltioille. Tällä tavoin varmistetaan tasavertainen osallistuminen sosiaaliseen elämään.
7. Tuomitaan ihmisten liikkumisvapauden lisääntyvät rajoitukset, lisääntynyt rajavalvonta
sekä muurit, joita rakennetaan EU:n rajoille maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden
pitämiseksi ulkopuolella.
8. Perutaan EU:n rajaturvallisuuden, etsintä- ja pelastustoiminnan ja turvapaikkatutkinnan
ulkoistaminen kolmansille maille ja keskeytetään Khartumin prosessin soveltaminen sekä
tarkistetaan Rabatin prosessia ja EU:n kahdenvälistä rahoitustukea hallinnoille, jotka
loukkaavat ihmisoikeuksia (esimerkiksi Eritrea ja Sudan).
9. Arvioidaan liikkuvuuskumppanuutta koskevia sopimukset ja keskeytetään kaikkien
takaisinottosopimusten soveltaminen.
10. Aktivoidaan tilapäistä suojelua koskeva direktiivi (2001/55/EY).
11. Siirrytään pois nykyisestä Dublinin järjestelmästä ja jaetaan turvapaikanhakijoita ja
pakolaisia entistä enemmän jäsenvaltioiden kesken, muun muassa toteuttaen
uudelleensijoitusohjelmia, joissa otetaan täysimääräisesti huomioon perhe, kieli ja
kulttuurisiteet, riittävä rahoitus, vastaanotto-olosuhteet avoimissa vastaanottokeskuksissa
sekä säilöönottokeskusten sulkeminen.
12. Lisätään voimakkaasti tukea etelän maille, jotka ovat ottaneet vastaan paljon pakolaisia
ja maahanmuuttajia, ja toimitaan kiinteässä yhteistyössä UNHCR:n sekä paikallisten
kansalaisjärjestöjen kanssa.
13. Lopetetaan talous- ja kauppapolitiikka, jossa käytetään hyödyksi etelän maita ja
tuomitaan miljoonat köyhyyteen ja kurjuuteen, ja kehitetään sen sijaan todellista
kehityspolitiikkaa, joka perustuu solidaarisuuteen ja ihmisten tarpeisiin.
14. Lopetetaan sotilaalliset konfliktit ja uudistetaan EU:n ulko- ja naapuruuspolitiikkaa, jotta
voidaan myötävaikuttaa lähtömaiden kestävään poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen.
15. Varmistetaan kaikkien sisäiseen ja ulkoiseen muuttoliikkeeseen ja turvapaikkoihin
liittyvien EU-määrärahojen avoimuus, jatkuva seuranta ja arviointi.
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