Tio kalla fakta om

flyktingar

1.

Det finns cirka 43 miljoner flyktingar i världen, av vilka 80 procent bor i fattiga länderna. Det är inte möjligt för grannländerna till flyktingarnas hemländer
att ta hand om alla flyktingar. Därför har hela det internationella samfundet ett
gemensamt ansvar att ge skydd åt flyktingar. För detta ändamål har det skapats
avtal, spelregler och system. De europeiska länderna, däri Finland inberäknat, har
förbundit sig till dessa. Förutom att Finland tar emot flyktingar, så stöder Finland
FN även ekonomiskt i sitt hjälparbete runtom i världen.

2.

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla som utsatts
för förföljelse i sitt eget hemland rätt att söka och få internationellt skydd i ett annat land. I praktiken betyder detta, att en person som söker asyl inte kan avlägsnas
från landet förrän hans eller hennes rättighet till internationellt skydd har prövats.

3.

Flyktingars rätt till internationellt skydd regleras i internationella avtal. Finland
har förbundit sig till dessa avtal. De viktigaste av dessa avtal är FN:s flyktingavtal
samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna. I dessa avtal och i Finlands grundlag regleras om
återvisningsförbud. Enligt grundlagen får ”en utlänning inte utvisas, utlämnas eller
återsändas, om han eller hon till följd härav riskerar dödsstraff, tortyr eller någon
annan behandling som kränker människovärdet”.

4.
5.

Finlands nuvarande asylsystem baserar sig också på EU:s regelverk. Regelverket
förpliktigar medlemsstaterna. I EU direktiv regleras om vem som är berättigad till
internationellt skydd, hur skyddsbehovet skall prövas, hur asylsökande skall behandlas under proceduren och hur återsändningen kan förverkligas.
I Finlands utlänningslag regleras i detalj hur asylansökningar skall behandlas och
vem som i Finland är berättigade till internationellt skydd. De finska myndigheterna prövar alla asylfall enskilt. Människor som bland annat flytt sitt hemland på
grund av förföljelse eller krig kan vara berättigade till internationellt skydd. En
sökande som erhållit ett nekande svar avvisas från landet, ifall han eller hon inte
återvänder frivilligt.

6.

Barn har samma rättighet att söka internationellt skydd som vuxna. Det internationella samfundet har enhälligt godkänt genom FN:s konvention om barnets
rättigheter att barn är berättigade till specialskydd. Finland kan inte avvisa ett
ensamkommande barn, som befinner sig utanför hemlandets gränser, före man har
prövat hurudant skydd barnet behöver och vem som kan ta hand om det.

7.

Mottagandet av kvotflyktingar grundar sig på ett system uppbyggt av FN:s
flyktingorganisation UNHCR. Organisationen har bland annat som uppgift att
placera människor i behov av specialskydd till säkra länder. En flykting kan behöva
omplaceras för att han eller hon vistas i ett land som inte är säkert för honom eller
henne, för att han eller hon har levt flera år i omänskliga förhållanden på flyktingläger eller för att det föreligger akut fara om liv för honom eller henne till exempel
på grund av sjukdom. Riksdagen godkänner Finlands årliga kvot. Kvoten har
uppgått till 750 flyktingar per år sedan år 2001.

8.

Asylsökande har rätt till uppehälle vid flyktingförläggning under den tid som hans
eller hennes ansökan prövas i Finland. Ifall den asylsökande inte arbetar eller
innehar egendom får han eller hon i ekonomiskt bidrag en summa som är mindre
än det normala utkomststödet. Dessutom har asylsökande rätt till rättshjälp samt
akut sjukvård.

9.

Flyktingar har rätt att erhålla uppehållstillstånd i Finland för sin kärnfamilj. Uppehållstillståndet kan ansökas för egna minderåriga och ogifta barn, make eller
maka och dennes barn. En minderårig flykting kan ansöka om uppehållstillstånd
för sina vårdnadshavare och minderåriga ogifta syskon. Uppehållstillstånd kan
också beviljas till far- och morföräldrar eller andra anhöriga, ifall dessa är fullständigt beroende av den anhörige i Finland.

10.

De vanligaste orsakerna till invandring till Finland är familjeband, arbete och
studier. År 2010 beviljades uppehållstillstånd till över 16 000 personer på dessa
grunder. Uppehållstillstånd baserat på internationellt skydd (kvotflyktingar och
asylsökande som fått ett positivt beslut) beviljas till cirka 2000 per år i Finland.
Årligen anländer cirka 300-400 familjemedlemmar till dem som beviljats internationellt skydd till Finland.

Bakom dessa siffror finns det människor som söker trygghet. Liksom vi alla har
också dessa människor rätt till mänsklig behandling.

