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MUUTTOLIIKETTÄ KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN YHTEENVETO 

Perjantai 17. joulukuuta 2021 

 

1.     Kokouksen avaus (puheenjohtaja) 

Puheenjohtaja Dimitrios KAIRIDIS (kansalliset parlamentit, Kreikka) muistutti työryhmän jäseniä siitä, 

että kansalaisten panos on olennainen konferenssin työskentelyn kannalta ja että hän pyrkii kaikin 

tavoin varmistamaan, että kansalaisten mielipiteitä ja kommentteja kuullaan täysimääräisesti. 

Hän muistutti eurooppalaisten kansalaispaneelien tilanteesta keskittyen paneeliin 4 ja korosti myös, 

että kansallisten kansalaispaneelien suosituksista keskustellaan myös täysistunnossa ja että jotkin 

suositukset liittyvät muuttoliikkeeseen. 

Hän kiitti myös niitä, jotka olivat lähettäneet hänelle kirjallisia kannanottoja, ja korosti, että näitä 

kannanottoja ei voida jakaa kirjallisesti muun työryhmän kanssa, ja kehotti laatijoita selittämään 

suullisesti kantansa työryhmässä ja lataamaan kannanottojaan foorumille. 

 2.      Eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 edustajien raportti keskustelujensa tilanteesta 

Tämän jälkeen hän antoi puheenvuoron eurooppalaisen kansalaispaneelin kansalaisille, jotka 

esittelivät itsensä (he kaikki käyttivät lyhyen puheenvuoron) ja kertoivat paneelin toisen istunnon 

tuloksista.  

Toisen istunnon suuntaviivojen osalta kaksi paneelin 4 kansalaista selosti paneelissa marraskuussa 

2021 omaksuttua prosessia ja pääsuuntausta. He mainitsivat myös, että heidän suuntaviivansa 

voitaisiin jakaa kolmeen pääaiheeseen, jotka puheenjohtaja oli hahmotellut ensimmäisessä 

istunnossa (laillinen muuttoliike, laiton muuttoliike ja turvapaikkapolitiikka), mutta totesivat, että 

jotkin kysymykset olivat monialaisia ja voitaisiin luokitella neljänteen aiheryhmään ”muut”. He 

mainitsivat erityisesti seuraavat seikat: 

–          paneelissa yksikään kansalainen ei maininnut rajojen sulkemista 

–          paneelissa mainittiin usein Dublin-järjestelmän uudistaminen 

–          Euroopalla olisi oltava yhteinen ja tehokas muuttoliikepolitiikka 

–          Euroopan olisi edistettävä jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta ja mahdollisesti 

muutettava päätöksentekoprosessia, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa 

muuttajat oikeudenmukaisesti 

–          Euroopan olisi tuettava samalla tavalla lähtö- ja kauttakulkumailta 
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–          Euroopalla olisi oltava ennakoiva lähestymistapa muuttoliikkeeseen; Euroopan olisi 

puututtava eri syihin, kuten ilmastoköyhyyteen, ja tehtävä yhteistyötä lähtömaiden kanssa   

–          Euroopan olisi vahvistettava Frontexin roolia 

–          kansalaiset ehdottivat uutta eurooppalaista viranomaista koordinoimaan jäsenvaltioiden 

kansallisia politiikkoja 

–          EU:n olisi otettava käyttöön laillisia muuttoliikkeen väyliä, kuten opiskelu ja työnteko, sillä 

EU tarvitsee tiettyjä taitoja 

–          yhteinen eurooppalainen lähestymistapa turvapaikka-asioihin 

–          tiedottaminen muuttajille siitä, mitä on odotettavissa EU:ssa 

–          laittoman muuttoliikkeen torjuminen avaamalla uusia laillisia väyliä, viestintä 

jäsenvaltioiden ja lähtömaiden välillä muuttoliikkeen laillisista väylistä. 

Yksi työryhmän jäsen pahoitteli, että kokouksia ei voitu järjestää marraskuussa. Puheenjohtaja 

selvensi, että logistisista syistä työryhmän virallisia kokouksia on vaikea kutsua koolle, sillä ne 

edellyttävät tulkkausta. Hän ilmoitti, että hän, seuraava puheenjohtaja Alfieri ja englantia puhuvat 

kansalaiset olivat pitäneet epävirallisen kokouksen, jossa oli keskusteltu työskentelymenetelmistä, 

mikä oli ollut erittäin tuloksellista. Hän ilmoitti myös tutkivansa, mitä voitaisiin tehdä kokousten 

lukumäärän lisäämiseksi. 

 Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti kansalaisille kaksi kysymystä. 

–          Onko muuttoliike aiheena heidän mielestään polarisoitunut? 

–          Voidaanko heidän mielestään puheenjohtajan ehdottamia kolmea pääaihetta käyttää 

työryhmän työn jäsentämiseen vai tarvitaanko heidän mielestään muita pääaiheita? 

Eurooppalaisen kansalaispaneelin kansalaiset olivat laajalti yhtä mieltä siitä, että 

paneelikeskusteluissa näkemykset eivät olleet niin polarisoituneita kuin odotettiin ja että keskustelut 

olivat hyvin rakentavia. Eräs kansalainen huomautti kuitenkin, että tämä saattaa johtua siitä, että 

suurimmalla osalla kansalaisista, jotka haluavat osallistua konferenssiin, oli myönteisiä näkemyksiä 

EU:sta ja muuttoliikkeestä. 

  

3.      Keskustelu monikielisen digitaalisen foorumin kolmannesta väliraportista 

Puheenjohtaja pyysi Alfieria, joka toimii työryhmän puheenjohtajana seuraavana vuonna, 

esittämään yhteenvedon raportin muuttoliikettä koskevasta luvusta. Alfieri esitteli esitetyt 

näkemykset kattavasti. 

 Tämän jälkeen Alfieri pyysi työryhmän kahta jäsentä, jotka olivat olleet vapaaehtoisia työryhmän 

ensimmäisessä kokouksessa, vastaamaan laillista muuttoliikettä ja laitonta muuttoliikettä koskevista 

pääaiheista ja esittämään näkemyksensä. 

He yhtyivät kansalaisten esittämiin näkemyksiin, ilmaisivat halukkuutensa kuulla ja lukea paneelin 4 

kansalaisten ehdotuksia ja kiittivät heidän työtään.  

Jäsenten reaktiot eivät johdonmukaisesti olleet yhdensuuntaisia. Jotkut jäsenet viittasivat vahvaan 

yhteyteen turvallisuuteen ja rikollisuuden torjuntaan (”massamuutto sodan aikana”) ja vaativat, että 

unionin talousarviosta rahoitettaisiin fyysisiä esteitä ”rikollisten pitämiseksi ulkona”, ja toiset pyysivät 
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EU:n talousarviosta rahoitusta vastaanotto-olosuhteiden parantamiseen, perheiden yhdistämiseen, 

koulutukseen, oikeudenmukaisiin koulutusmahdollisuuksiin ja sellaisten taitojen kehittämiseen, jotka 

auttavat integroitumaan paremmin työmarkkinoille kaikkialla EU:ssa. Lisäksi kehotettiin lisäämään 

valmiutta investoida Euroopan uudelleensijoittamiskehykseen Afganistanin tilanteen vuoksi. Monet 

jäsenet kehottivat puuttumaan kiireellisesti tilanteisiin, joissa muuttajia käytetään poliittisiin 

tarkoituksiin (”välineellistäminen”), ja uudistamaan Schengen-sääntöjä, jotta muuttoliikkeitä voitaisiin 

jäljittää tehokkaammin ja paremmin. Jotkut kehottivat myös tarkistamaan Dublin-sääntöjä sen 

varmistamiseksi, että muuttajia ei ”pakoteta jäämään” yhteen paikkaan vaan he voisivat liikkua 

kaikkialla Euroopassa (edelleen liikkuminen). Toiset korostivat, että kaikkia näkökantoja olisi 

kuultava, myös niitä, jotka ”toimivat hiljaisesti kaukana politiikasta”, ja että toimet olisi keskitettävä 

ulkorajojen suojelemiseen muuttovirroilta. 

Yksi jäsen totesi, että foorumilla saatavilla olevat jäsenvaltiokohtaiset kannanotot ovat erittäin 

hyödyllisiä ja että muuttoliike on usein viimeinen tai toiseksi viimeinen foorumilla käsitellyistä 

aiheista. 

  

4.      Kokouksen päättäminen (puheenjohtaja) 

Puheenjohtaja ilmoitti, että paneeli 4:n kolmatta istuntoa todennäköisesti lykätään helmikuuhun 

nykyisen terveystilanteen vuoksi, että yhteispuheenjohtajat etsisivät yhdessä puheenjohtajavaltio 

Ranskan kanssa keinoja pitää yllä vauhtia ja että he voivat ilmoittaa konferenssin keston 

pidentämisestä. Hän mainitsi, että lisätietoja olisi varmasti saatavilla vuoden alussa. 

Lopuksi hän kiitti kaikkia osallistumisesta ja muistutti, että työryhmän jäsenillä on puheenjohtajan 

sähköpostiosoite mahdollista yhteydenottoa varten. 
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