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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata Suomen maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen prosessin etenemistä 1970-luvulta vuoteen 2006 saakka.
Tutkimuksessa selvitetään politiikkasektorin tavoitteenasettelun prosessia, keskeisiä maahanmuutto- ja pakolaispoliittisia linjauksia sekä niihin
vaikuttaneita taustatekijöitä. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, miten kehitysyhteistyö on käsitetty osaksi Suomen
maahanmuuttopolitiikkaa. Tutkimuksessa myös tarkastellaan, minkälainen näkökulma Suomen maahanmuuttopoliittisissa linjauksissa on
omaksuttu koskien muuttoliikkeiden ja kehityksen välisiä yhteyksiä.
Tutkimuksen aineistona on käytetty useiden ministeriöiden julkaisuja, kuten esimerkiksi aihealueen kannalta keskeisten neuvottelukuntien
komiteamietintöjä. Lisäksi on tarkasteltu joitakin hallitusohjelmia sekä maahanmuutto- ja kehityspoliittisia ohjelmia. Tutkimuksessa on
hyödynnetty runsaasti myös muuta aihealueeseen liittyvää kirjallisuutta. Lähdeaineistoa on tarkasteltu kehitysmaatutkimuksen näkökulmasta.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähdeaineiston tarkastelemisessa huomio on kiinnittynyt maahanmuuttopolitiikan, ihmisoikeuksien,
kehityksen ja kehitysyhteistyön välisiin kytkentöihin.
Tutkimusaineistoni pohjalta sekä poliittiseen prosessitutkimukseen kiinnittyvistä teoreettisista lähtökohdista käsin voidaan todeta, että Suomen
maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan tavoitteenasettelun prosessi käynnistyi 1980-luvulla. Tavoitteenasettelusta käyty keskustelu johti
maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen linjauksen aikaansaamiseen vuonna 1997. Tällöin maahanmuuttopolitiikassa oli turvallisuuskysymysten
lisäksi esillä humanitaarinen näkökulma. Kehitysyhteistyön ajateltiin edesauttavan maahanmuuttopoliittisten tavoitteiden saavuttamista
pakolaisuuden ja hallitsemattomien väestöliikkeiden ennaltaehkäisemisen osalta. Seuraavan yhdeksän vuoden aikana politiikkasektorin
painopiste muuttui. Maahanmuuttopolitiikan toteuttamisen lähtökohdiksi nousivat työperustaisuus, aktiivisuus ja kokonaisvaltaisuus.
Kehitysyhteistyön tehtäväksi muodostui muuttoliikkeiden myönteisten kehitysvaikutusten tukeminen muuttajien lähtöalueilla. Kehitysyhteistyö
voi osaltaan tukea maahanmuuttopoliittisten päämäärien saavuttamista. Viime vuosina voimistunut linjaus kehityspoliittisesta
johdonmukaisuudesta edellyttää kuitenkin myös muiden politiikkasektoreiden tavoitteiden ja toiminnan tukevan kehityspoliittisten tavoitteiden
saavuttamista.
Suomi liittyi maahanmuuttajia vastaanottavien maiden joukkoon 1980-luvulla. Samalla vuosikymmenellä alettiin kiinnittää huomiota
ulkomaalaisten oikeusturvan tasoon Suomessa. 1980- ja 1990 -lukujen vaihteeseen ajoittuukin käänne, jonka jälkeen ihmisoikeuksien
edistäminen on ollut keskeisesti esillä maahanmuutto- ja pakolaispoliittisessa prosessissa. Maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan muotoutumiseen
ovat vaikuttaneet useat Suomen poliittisen järjestelmän sisäiset ja ulkoiset tekijät, joita esitellään tarkemmin tutkimuksessa.
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