
TAUSTAA 

- tässä kirjeessä keskitymme laillisten ja turvallisten reittien vaatimiseen 

- sen lisäksi Amnestyllä on muitakin tavoitteita, mutta juuri nyt toivomme, että mahdollisimman 

moni päättäjä saisi viestin laillisista ja turvallisista maahantulokeinoista 

MALLIKIRJE 

Arvoisa [xx] 

Tämän vuoden aikana lähes 3000 sotaa, vainoa ja köyhyyttä paennutta ihmistä on kuollut matkalla 

Eurooppaan. Käynnissä on humanitaarinen kriisi. EU on täysin epäonnistunut vastatessaan siihen. 

Tarvitsemme korjausliikkeen. Euroopan on yhteisesti kannettava vastuunsa pakolaisten hädästä. 

Maailman 60 miljoonasta pakolaisesta 22 miljoonaa on paennut kotimaansa rajojen ulkopuolelle. 

Suurimman vastuun maailman pakolaisista kantavat usein naapurimaat. Yksistään Turkissa syyrialaisia 

pakolaisia on 1,8 miljoonaa. Eurooppaan on nyt saapunut noin 500 000 turvapaikanhakijaa. Kaikista 

maailman pakolaisista Eurooppaan päätyy siis vain murto-osa, Suomeen ei sitäkään. 

Suomen on toimittava kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti ja tarjottava suojelua niille, jotka ovat sen 

tarpeessa. Pakolainen voi saada suojelua joko kiintiöpakolaisena YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta tai 

lähtemällä itsenäisesti toiseen valtioon hakeakseen sieltä turvapaikkaa. Kiintiöpaikkoja on kuitenkin vain 8% 

maailman pakolaisten tarpeesta. Kiintiöpaikkojen ja muiden laillisten maahantulokeinojen vähyys pakottaa 

yhä useamman hengenvaaralliselle matkalle kohti Eurooppaa, usein salakuljettajien matkassa. 

Ihmissalakuljetusta voidaan vähentää tarjoamalla lisää turvallisia ja laillisia maahantulokeinoja.  

Kasvattamalla pakolaiskiintiötä, helpottamalla perheenyhdistämistä ja lisäämällä humanitaaristen viisumien 

käyttöä Suomi voi tehdä osansa pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Humanitaarisen viisumin avulla esimerkiksi 

syyrialainen pakolainen voi matkustaa laillisin keinoin Suomeen hakeakseen täällä turvapaikkaa. 

Helpottamalla perheenyhdistämistä Suomi voi tarjota laillisen ja turvallisen maahantulokeinon pakolaisen 

perheenjäsenille. 

Toivon, että edistätte tätä asiaa työssänne. 

Meillä on moraalinen ja juridinen velvoite auttaa ja suojella hädässä olevia. 

Kunnioittavasti 

[xx] 

 

TOIMI NÄIN: 

- Kopioi yllä oleva teksti kirjeeksi sähköpostiin 

- Lähetä sähköposti alla oleville tahoille ja lisää kopiokenttään (cc) osoitteemme action@amnesty.fi 

 

HALLITUSPUOLUEIDEN PUHEENJOHTAJAT 



Hallituspuolueet päättävät Suomen linjasta pakolaiskriisissä. On tärkeää, että heille menee viesti siitä, että 

Suomessa toivotaan inhimillistä vastuunkantoa pakolaiskriisissä ja solidaarisuutta Euroopan unionin maiden 

kanssa. 

Juha Sipilä: juha.sipila@vnk.fi  

Timo Soini: timo.soini@formin.fi  

Alexander Stubb alexander.stubb@vm.fi  

EDUSKUNNAN SUUREN VALIOKUNNAN JÄSENET 

Eduskunnan suuressa valiokunnassa valmistellaan ja päätetään Suomen EU-linjauksista. On tärkeää, että 

Suomen EU-politiikasta päättävät kansanedustajat ovat mukana päättämässä inhimillisestä ja vastuuta 

kantavasta Suomesta. 

Suuren valiokunnan jäsenet: 

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/suuri_valiokunta/Sivut/default.aspx 

KANSANEDUSTAJAT 

Voit myös lähettää tämän kirjeen esimerkiksi omalle kansanedustajallesi tai toiselle kansanedustajalle, jolle 

haluat kertoa kannastasi – ja jolta haluat toimia inhimillisen ja vastuuta kantavasta 

maahanmuuttpolitiikasta Suomessa. 

Kansanedustajat löydät täältä: 

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/nykyiset_kansanedustajat/Sivut/default.aspx 

TAUSTATIETOA AMNESTYN KANNOISTA: 

- Syyrian pakolaiskriisi numeroina: https://www.amnesty.fi/syyrian-pakolaiskriisi-numeroina/ 

- Amnestyn strategia pakolaisten suojelemiseksi Euroopassa: https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-

fi/2015/09/Amnesty-Internationalin-strategia-pakolaisten-suojelemiseksi-Euroopassa.pdf  

- Blogi: Ollaan osa ratkaisua, ei ongelmaa https://www.amnesty.fi/ollaan-osa-ratkaisua-ei-ongelmaa/ 

- Blogi: Euroopan on aika päättää häpeänsä https://www.amnesty.fi/euroopan-on-aika-paattaa-hapeansa/ 

- Tietoa Kreikan tilanteesta: https://www.amnesty.fi/tuhannet-pakolaiset-painajaismaisissa-oloissa-kosilla-

eu-komissaarien-vierailun-alla/ 

- Lisätietoja Unkarin tilanteesta: https://www.amnesty.fi/unkari-loukkaa-pakolaisten-ihmisoikeuksia-eun-

on-ryhdyttava-toimenpiteisiin/  

- Lisätietoja Euroopan linnakkeesta: https://www.amnesty.fi/siirtolaisten-ja-pakolaisten-oikeudet-ja-henki-

uhattuna-eun-lukitessa-rajojaan/ 
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