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1) Perheenyhdistämisdirektiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön.
Tiukennukset koskevat kaikkia ulkomaalaisia ja Suomen kansalaisia (kielitaito-, asumisaika- ja
asuntovaatimus sekä avio- ja avopuolisoiden tapauksissa 21 vuoden vähimmäisikäedellytys).

2) Pysyvä turvapaikanhakijamekanismi ja pakkokiintiöt torjutaan.
Komission esitys Dublin-asetukseen liitettävästä pysyvästä turvapaikanhakijoiden kriisimekanismista
on torjuttava.

3) Pysyvän oleskeluluvan saamiseen vaadittava asumisaika korotetaan kuuteen
vuoteen.
Pysyvää oleskelulupaa ei myöskään pidä myöntää ulkomaalaiselle, joka on toistuvasti turvautunut
sosiaalitukiin, ei osaa suomen kieltä tai on syyllistynyt vakaviin rikoksiin.

4) Suomen kansalaisuuden ehdoksi asetetaan kahdeksan vuoden asumisaika.
Monissa Euroopan maissa asumisaikavaatimus kansalaisuuteen on huomattavasti korkeampi kuin
Suomessa. Myös kansalaisuuden saamiseen ehtoina olevia kielitaito- ja nuhteettomuusvaatimuksia on
korotettava. Vakavaan rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen oleskelulupaa ei tule jatkaa, eikä hänen
tule olla koskaan oikeutettu kansalaisuuteen. Kielitaidon osalta hakijalta on edellytettävä hyvää
suomen kielen taitoa. Myös kansalaisuuskoe on otettava käyttöön. Ehdot asetetaan koskemaan myös
pakolaisia, joiden kohdalla kansalaisuuden voi nykyään saada jo neljän vuoden asumisajan jälkeen.

5) Turvapaikanhakijoiden
omaisuus takavarikoidaan tuhat euroa ylittävältä osalta.


Vihkisormuksiin ja ristiriipuksiin ei luonnollisesti kosketa, mutta muilta osin omaisuus takavarikoidaan
tuhat euroa ylittäviltä osin.
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6) Vastaanottoraha poistetaan.
Vastaanottoraha korvataan ruoka- ja vaateavulla.

7) Käsittelymaksut otetaan poikkeuksetta käyttöön.
Maksut koskevat niin oleskelulupa- kuin perheenyhdistämishakemuksia ja valituksia. Nykyisten
maksujen tasoa korotetaan.

8) Kiintiöpakolaisten valikoimisen kriteeriksi otetaan kotoutumisennuste eli
valmius integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.
Erityisesti islamilaisissa maissa syrjittyjen ja vainottujen kristittyjen suojelun tarve on priorisoitava
korkeammalle kiintiöpakolaisia valittaessa. Kiintiön taso ei saa nousta 750:sta.

9)
Suomi kirjaa Itävallan esimerkin mukaisesti sekä ulkomaalaislakiin että

rajavartiolakiin tarvittavat poikkeuspykälät
.

Poikkeuksellisen suuren maahanmuuttopaineen oloissa Suomi voisi käännyttää todennetusti
turvallisesta maasta (esimerkiksi Norja, Venäjä ja Ruotsi) tulleet turvapaikanhakijat takaisin rajalla
ilman, että heidän turvapaikkahakemuksiaan olisi otettava vastaan.

10)
Suomi vaikuttaa kansainvälisellä tasolla pakolaissopimusten päivittämiseen.


Geneven pakolaissopimusta ja erityisesti sen lisäpöytäkirjaa on tarkennettava siten, että
kansainvälistä suojelua olisi ensi sijassa haettava hakijan lähtömaanosassa. Myöskään turvallisesta
kolmannesta maasta tulevalla turvapaikanhakijalla ei pitäisi olla enää oikeutta hakea turvapaikkaa
toisesta maasta.
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