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UNHCR, YK:n pakolaisjärjestö, 
on omistautunut pakolaisten, 
pakkosiirrettyjen yhteisöjen ja 
kansalaisuudettomien ihmisten 
elämän turvaamiselle, oikeuksien 
suojelemiselle ja paremman 
tulevaisuuden rakentamiselle. 

Lisätietoja UNHCR:n suosituksista parantaa 
perheenyhdistämistä, mukaan lukien 
UNHCR:n raportti “Families Together” 
perheenyhdistämisestä Euroopassa. www.unhcr.
org/neu/fi/tyomme-2/perheenyhdistaminen OR 
unhcr.fi 

UNHCR:n Pohjoismaiden ja Baltian 
edustusto 

Sveavägen 166, krs. 15, 113 46, 
Tukholma, Ruotsi 

unhcr.fi

@UNHCR_NE
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5  faktaa 
perheenyhdistämisestä 

Perheen yhdistämisen pitäisi olla yksinkertaisempaa 

Perheen yhdistäminen on elintärkeää pakolaisten 
menestymisen kannalta 
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Syyriasta kotoisin Ahmad, 
Sara ja heidän kolme 
poikaansa pakenivat sotaa 
ja asuvat nyt turvallisesti 
Gaweinstalissa, Itävallassa. 
Perhe yhdistyi orvoiksi jääneiden 
veljenpoikiensa Abdallahin ja 
Mostafan kanssa, kun heidän 
vanhempansa kuolivat traagisesti 
pommi -iskussa.

Sota, vaino ja konfliktit repivät perheitä erilleen 1
Maailmassa on tällä hetkellä ennätysmäärä ihmisiä, jotka joutuvat pakenemaan 
kodeistaan   konfliktien, väkivallan, vainon ja ihmisoikeusloukkausten vuoksi: 82,4 
miljoonaa (vuoden 2019 loppuun mennessä) joista lähes puolet on lapsia. Kun ihmiset 
joutuvat pakenemaan, joskus heti ja kaaoksen keskellä, monet perheet joutuvat 
erilleen toisistaan. Lapset, vanhemmat ja muut perheenjäsenet jäävät myös taakse 
monista syistä, kuten vaarallisen ja vaikean matkareitin tai varallisuuden takia, joka 
ei riitä kaikkien pakoon. Halu perheen yhdistämiseen on yksi pakolaisten eteenpäin 
liikkumisen suurin vaikuttava tekijä. 

Oikeus perheelämään on yksi perusoikeuksista 2
Perhe-elämä ja perheen yhtenäisyys on perusoikeus, joka tunnustetaan vuoden 1948 
yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa ja joka koskee kaikkia ihmisiä, myös 
pakolaisia   ja turvapaikanhakijoita. Tämä oikeus esiintyy useissa kansainvälisissä ja 
alueellisissa sopimuksissa. Perheiden jouduttua erilleen vainon ja sodan aiheuttaman 
paon jälkeen, on perheenyhdistäminen usein ainoa tapa varmistaa pakolaisten oikeus 
perhe-elämään. YK:n jäsenvaltioiden vuonna 2018 hyväksymässä pakolaiskompaktissa 
korostetaan perheenyhdistämistä tärkeänä ja välttämättömänä reittinä suojeluun ja 
globaaliin vastuunjakoon. 

Kuvittele, mitä tekisit, jos sinut pidätettäisiin erillään perheestäsi - kuinka kauan voisit 
selviytyä? Perheiden erottamisella paon seurauksena voi olla vakavia haittavaikutuksia 
perheenjäsenten hyvinvoinnille ja heidän kykyynsä rakentaa elämäänsä uudelleen. 
UNHCR uskoo, että perheiden yhdistäminen on välttämätöntä, koska tämä auttaa 
heitä kotiutumaan, tulemaan omavaraisiksi ja osallistuviksi jäseniksi uudessa 
yhteiskunnassaan. Perheenyhdistäminen myös auttaa heitä menestymään ja elämään 
mahdollisimman normaalia elämää. 

Perheenyhdistämisväylien laajempi käyttö mahdollistaisi useampien ihmisten 
matkustamisen laillisesti ilman että he joutuvat turvautumaan vaarallisiin matkoihin. 
UNHCR uskoo että turvallisia ja laillisia väyliä suojelua tarvitseville - mukaan 
lukien perheenyhdistämistä - on lisättävä. Tämä voi tapahtua, jos valtiot tekevät 
perheenyhdistämisestä helpompaa, joustavampaa ja oikeudenmukaisempaa. 
Konkreettisia askeleita tämän saavuttamiseksi ovat esimerkiksi laajemman perheen 
määritelmän soveltaminen, aika- ja muitten rajoitusten vähentäminen,  jjoustavampien 
asiakirjaedellytysten sekä kohtuullisten hakemusmaksujen soveltaminen.  

Perheenyhdistämisen esteet pitävät perheitä erillään  3
Perheet kohtaavat lukuisia esteitä yrittäessään yhdistyä uudelleen, ja nämä 
esteet voivat olla sekä käytännöllisiä, oikeudellisia että taloudellisia. Esteitä ovat 
esimerkiksi suppea perheen määritelmä kansallisessa lainsäädännössä, pakolliset 
odotusajat, korkeat hakemusmaksut, vaativat asiakirjaedellytykset ja rajoitettu pääsy 
ulkomaanedustustoihin. 


