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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuskohteena on Länsi-Afrikkalaisten siirtolaisten ihmioikeustilanne Kanarian saarilla. Tarkoituksena on keskittyä nimenomaan
pateras-siirtolaisiin, jotka ovat matkustaneet Atlantin yli pienellä veneellä (patera on espanjaa ja tarkoittaa pieni vene).
Lähtökohtana on hypoteesi, jonka mukaan Eurooppa on sulkeutumassa linnoitukseksi ja pyrkii yhteisiin sopimuksiin ulkorajojensa sulkemiseksi.
Eurooppa-linnoituksen rakentumisen myötä Kanarian saarten rajavartiointi on kiihtynyt voimakkaasti ja siirtolaisten ihmisoikeusrikkomukset
ovat lisääntyneet sen myötä. Eurooppa tarvitsee lisää työvoimaa, mutta samaan aikaan se pyrkii sulkemaan rajansa siirtolaisilta. Tarkoituksena
on tutkia tätä ristiriitaisuutta ja tarkastella minkälaisia vaikutuksia sillä on pateras-siirtolaisuuteen.
Tutkimuksen myötä Eurooppa-linnoitus hypoteesin osoittautuu paikkaansa pitäväksi. Itse asiassa linnoitusta rakennetaan kovaa vauhtia, kuten
Euroopan siirtolaisuuspolitiikan yhtenäistäminen ja rajavartioyhteistyö osoittavat. Tutkimustulokset osoittavat myös, että Eurooppa-linnoituksen
rakentaminen vaikuttaa voimakkaasti pateras-siirtolaisuuteen. Nämä vaikutukset ovat negatiivisia ja ne ovat huomattavissa eri tasoilla;
lähtömaan kehitystilanteessa, siirtolaisten ihmisoikeuksien rikkouksissa sekä laittomana elämänä eurooppalaisessa yhteiskunnassa.
Espanja pyrkii tekemän uusia sopimuksia Länsi-Afrikan maiden kanssa, joissa ne lupautuvat vartioimaan maansa rajoja kehitysapua vastaan.
Paterasten lähtöpaikka siirtyy kauemmaksi Kanarian saarista sitä mukaan kun alueita aletaan vartioida. Tämän myötä matka pitenee ja
matkanteko tulee vaarallisemmaksi. Tämän lisäksi vartiostot kohtelevat siirtolaisia väkivaltaisesti ja sulkevat heidät vankiloihin, joissa on surkeat
ja epäinhimilliset olot.
Myös Euroopan puolelle päästyään, rajalla ja säilöönotettuina, pateras-siirtolaisia kohdellaan vastoin heidän ihmisoikeuksiaan. Rajavartiosto
kohtelee heitä kaltoin, heidän ei anneta anoa turvapaikkaa, heille ei tarjota tulkkia, lääkäriä tai lainopillista apua, heille ei kerrota miksi heidät on
pidätetty tai mitä on tapahtumassa, ym. Nämä ovat kaikki perusoikeuksien rikkomuksia.
Jos pateras-siirtolainen pääsee vapaaksi, hänen tilanteensa yhteiskunnassa säilyy epävarmana, turvattomana ja laittomana. Eurooppalaisten
vieraan pelko vaikeuttaa integroitumista vielä enemmän. Työolosuhteet laittomille siirtolaisille ovat heikot ja epätasa-arvoiset.
Tutkimusmenetelmiin kuuluu kymmenen pateras-siirtolaisen haastattelu ja siirtolaisten tämänhetkisen tilanteen havainnointi Kanarian saarilla.
Myös aikaisempaa tutkimusta on käytetty paljon hyväksi. Tämän lisäksi tärkeitä lähteitä ovat olleet paikalliset ja kansainväliset uutiset, erilaiset
tilastot sekä ihmisoikeusjärjestöjen dokumentit siirtolaisten tilanteesta Kanarian saarella.
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