
 

 

 

88 rue des Sources, Weimerskirch Studio 11, 9 Bath Buildings 

Luxembourg L2542 Bristol BS6 5PT, United Kingdom 

 

Vastaanottaja: Juha Sipilä 

16. marraskuuta 2017 

Hyvä Juha Sipilä, 

Kirjoitimme teille huhtikuussa Britanniassa asuvien EU:n kansalaisten (the3million) ja EU-27 -maissa asuvien 

Britannian kansalaisten (British in Europe) ruohonjuuritason järjestöjen puolesta. Kirjeessä kehotimme hallitustanne 

varmistamaan, että EU:n neuvotteluohjeet laittavat kansalaisten oikeudet etusijalle, ja että kaikki kansalaisten 

oikeuksia koskevat sopimukset sitovat osapuolia riippumatta neuvottelujen lopullisesta tuloksesta. Ymmärsimme 

neuvotteluohjeiden säilyttävän kaikki nykyiset oikeutemme, mutta nyt näyttää siltä, että toimeksiantoa tulkitaan 

suppeasti siten, että monia nykyisiä oikeuksiamme ei enää suojattaisi. 

Huhtikuisen kirjeemme jälkeen järjestömme ovat seuranneet kansalaisten oikeuksia koskevia neuvotteluja läheltä. 

Olemme antaneet yksityiskohtaiset ehdotukset jokaisen neuvottelukierroksen jälkeen, ja otamme vastaan 

tiedotukset ja osallistumme konsultaatioon molempien osapuolten kanssa kunkin kierroksen päätteeksi. 

Olemme nyt neuvottelujen kriittisessä vaiheessa joulukuun Eurooppa-neuvoston tapaamisen alla. Siellä on 

päätettävä onko neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa saavutettu ”riittävää edistystä”, jotta toisen vaiheen 

neuvottelut voisivat alkaa. 

Sopimuksen kansalaisten oikeuksista sanotaan olevan ”kosketusetäisyyden päässä”. Järjestömme (the3million ja 

British in Europe) kuitenkin katsovat että on olemassa keskeisiä esteitä sellaisen sopimuksen aikaansaamiseksi, joka 

todella vastaisi molempien osapuolten ilmoittamaa päämäärää, että ”Brexit ei muuta ihmisten jokapäiväisen elämän 

luonnetta”. Seuraavassa esitämme suunnitelmamme näiden esteiden poistamiseksi ja kattavan sopimuksen 

aikaansaamiseksi, joka säilyttää kaikki nykyiset EU:n lainsäädännön mukaiset oikeutemme. 

On varmistettava että “riittävä edistys” ja rajaaminen (ring-fencing) ovat tehokkaita turvaverkkoja kansalaisille 
Olemme erittäin huolestuneita siitä, että ”riittävää edistystä” ei saavutettaisi neuvottelujen seuraavaan vaiheeseen 

pääsemiseksi ja että sopimusta kaikista keskeisistä kysymyksistä ei saataisi aikaiseksi. Jos näin kävisi, olisimme 

todella pelinappuloita neuvotteluissa, ja avainoikeuksiamme käytettäisiin kaupankäynnin välineinä osapuolten 

välillä. Yhtään allamanitsemaamme kysymystä ei pidä siirtää neuvottelujen toiseen vaiheeseen, koska tämä 

vaarantaisi neuvottelut tulevista suhteista EU:n ja Britannian välillä. Lisäksi kansalaisten oikeuksia koskevat 

sopimukset on suojeltava siten, ettei niitä voida myöhemmin käyttää etujen tavoitteluun. Neuvottelujen nykytilan 

valossa on olemassa selkeä riski että kaikista ensimmäisen vaiheen kysymyksistä ei päästä sopimukseen. 

Suunnitelma sopimuksesta joka säilyttää oikeutemme 
Neuvotteluissa ei ole vielä esitetty toimivaa ratkaisua EU:n kansalaisten oikeuksista, joka sisältäisi EU-kansalaisuuden 

periaatteen. Britannian esittämä ’vakautettu asema’ (’settled status’) sellaisenaan merkitsisi olemassa olevien EU-

lakiin kirjattujen oikeuksien menettämistä, mukaan lukien perheenyhdistämisoikeuden, suojelun puutetta tulevia 

hallituksen muutoksia vastaan, ja mahdollistaisi aseman menetyksen tulevaisuudessa, rajoitetut vetoomusoikeudet, 

ja monia muita vakavia seurauksia EU:n kansalaisille Britanniassa. the3million yksiselitteisesti hylkää ’vakautetun 

aseman’ ja esittää toimivan vaihtoehdon1 neuvottelevien osapuolten hyväksyttäväksi. 

Tällä ehdotuksella vältetään Britannian erheellinen yritys saada EU:n kansalaiset Britannian nykyisten 
maahanmuuttosääntöjen ja yleisesti tunnustetun ”vihamielisen ympäristön” piiriin. Sen sijaan se sisältää perustellun 
suunnitelman suojella kaikkia EU:n kansalaisten nykyisiä oikeuksia Britanniassa. Sen mukaan Britanniassa asuvien 
EU:n kansalaisten oikeuksia voidaan suojata vain Britannian ja EU:n välisellä sopimuksella, joka on pantu täytäntöön 
Britanniassa asetuksen (Withdrawal Citizens Rights Act) nojalla, jossa säädetään Britannian maahanmuuttolaista 

                                                 
1 https://bit.ly/t3m_AlternativeProposalFull 
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riippumaton asema suojaamaan kyseistä rajattua ihmisryhmää. Tällä asetuksella on oltava välitön vaikutus ja kytkös 
EU-tuomioistuimeen. Kannatamme täysin EU:n vaatimusta, jonka mukaan EU:n kansalaisten irtautumissopimuksen 
piiriin kuuluvista oikeuksista Britanniassa päättäisi viimekädessä EU-tuomioistuin. Tällä taattaisiin johdonmukaisuus 
päätöksenteossa ja yhtäläinen suoja EU:ssa asuvien UK:n kansalaisten kanssa. 
 
Britannian kansalaisten vapaa liikkuvuus EU:ssa olisi varmistettava, mukaanlukien rajat ylittävät työoikeudet, 

ammattipätevyyden tunnustaminen ja taloudelliset oikeudet. Ei riitä että Britannian kansalaiset EU:ssa säilyttävät 

oleskeluoikeutensa asuinvaltiossaan ilman että heillä säilyy myös oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen: nämä ovat 

yhdistelmä oikeuksia TFEU:n artiklan 21 mukaan. Kyseiset kansalaiset liikkuivat EU:n sisällä, alueella, jolla ei ole 

sisäisiä rajoja. Aitoja ei pidä pystyttää rajaamaan näitä kansalaisia yhden valtion alueelle. Niiden, jotka ovat 

käyttäneet vapaan liikkuvuuden tuomia mahdollisuuksia, on saatava säilyttää kaikki nykyiset oikeutensa EU:n 

lainsäädännön mukaisesti. Olemme koonneet todellisia esimerkkejä kansalaisista, jotka työskentelevät ja asuvat 

useissa maissa, ja joiden elämä muuttuisi dramaattisesti, jos he eivät voisi muuttaa muihin EU-27-maihin 2. 

Britannian tarjoama elinikäinen oikeus palata vastineeksi vapaaseen liikkuvuuteen olisi hyväksyttävä. Se varmistaa 

tasapainoisen vastavuoroisuuden kahden kansalaisryhmän välillä. EU:n kansalaiset Britanniassa säilyttäisivät vapaan 

liikkuvuutensa EU27-maissa ja heillä pitäisi olla oikeus palata Britanniaan ja säilyttää kaikki nykyiset oikeutensa, 

vaikka he olisivat poissa maasta yli kaksi vuotta. Britannian kansalaisten elinikäinen vapaa liikkuvuus EU:ssa toisi 

samat oikeudet, eivätkä he menettäisi oikeuksia muuttaessaan (esim. takaisin Britanniaan) yli kahdeksi vuodeksi. 

Kaikki nykyiset perheenyhdistämisoikeudet Britanniassa on varmistettava. Niiden menettäminen vaikuttaisi EU:n 

kansalaisiin Britanniassa, koska he eivät voisi tulevaisuudessa tuoda puolisoaan tai iäkästä huolenpitoa tarvitsevaa 

vanhempaansa Britanniaan. Se vaikuttaisi myös Britannian kansalaisiin EU:ssa, jotka saattavat joutua palaamaan 

Britanniaan Brexitin jälkeen ja tuomaan mukanaan perheenjäseniä joilla ei ole Britannian kansalaisuutta. 

Lapsilla jotka syntyvät irtisanomissopimuksen piiriin kuuluville kansalaisille Brexitin jälkeen olisi oltava elinikäiset 

kansalaisoikeudet, vaikka hyväksymme, että näitä oikeuksia ei voida siirtää tuleville sukupolville. 

Etuuksien vienti on sovittu eläkkeistä ja terveysetuuksista, mutta tätä on laajennettava koskemaan myös muita 

etuuksia, joita Britannia ehdottaa sulkevan pois, vaikka se kerää etuuksia rahoittavia veroja ja sosiaaliturvamaksuja.  

Britannian kansalaisten äänioikeudet EU:ssa sekä paikallisissa että Europarlamenttivaaleissa, jotka ovat olennainen 

osa oikeutta elää demokraattisessa maassa, olisi säilytettävä. 

Kun kokoonnutte eurooppalaisten johtajien kanssa Göteborgin sosiaalipolitiikan huippukokoukseen, pyydämme 

hallitustanne osoittamaan sitoumuksensa 5 miljoonan eurooppalaiseen hankkeeseen uskovan EU:n kansalaisen 

yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja työoikeuksiin. Pyydämme teitä tekemään töitä sen eteen että rakentava yksimielisyys 

kaikista ratkaisemattomista kysymyksistä saavutetaan EU:n puolella ennen joulukuun Eurooppa-neuvoston 

huippukokousta. Kuten Jean Claude Juncker totesi 24. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentille: "Meidän on 

varmistettava, että Euroopan sosiaalinen ulottuvuus ei ole hurskastelua, vaan se on täynnä sisältöä." Kansalaisten 

oikeuksien turvaaminen Brexitin jälkeen auttaa sen varmistamisessa että näin todella on. 

Kanaalin molemmin puolin kansalaisten on pystyttävä suunnittelemaan seuraavia askeliaan, liittyivätpä ne sitten 

heidän lastensa koulutukseen, omaa työelämään tai perheenjäsenten tulevaisuuteen. Lähes 5 miljoonan kansalaisen 

tähden, jotka kärsivät suoraan Brexitistä ja joista useimmilla ei ollut ääntä vuoden 2016 kansanäänestyksessä, 

kehotamme teitä asettamaan ihmiset politiikan edelle ja varmistamaan, että oikeutemme turvataan 

mahdollisimman pian. 

Parhain terveisin,  

 

Costanza de Toma         Jane Golding 

Chair - EU27 Working Group, the3million   Chair - British in Europe 
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