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Medborgarinitiativets titel
Utvisning av utlänningar som har begått brott
Datering av initiativet
5.11.2014
Initiativets form
Förslag om att lagberedning ska inledas
Justitieministeriets ärendenummer
OM 102/52/2014
Innehållet i initiativet
Vi föreslår att det stiftas en lag om att utlänningar som begått allvarliga brott utvisas oberoende av
fängelsestraffets längd. Undantag ska göras bara i de fall där utvisningen "med säkerhet" skulle bryta mot
internationella överenskommelser.
Vi som undertecknat medborgarinitiativet kräver ändringar i den gällande lagstiftningen så att utlänningar
som invandrat och som har begått brott i framtiden ska kunna utvisas ur vårt land och meddelas
inreseförbud och så att deras uppehållstillstånd omedelbart ska kunna upphävas.
Motivering
Antalet brott som begås av utlänningar ökar i vårt land, och i många fall är gärningsmannen uttryckligen
en person med utländsk bakgrund.
Av Statistikcentralens brottsstatistik framgår det att de utländska medborgarnas andel av alla dem som
dömdes vid tingsrätterna i Finland var 9,1 % år 2009 medan utlänningarnas andel av Finlands befolkning
är cirka 4 %.

Yle berättar att inrikesminister Anne Holmlund (saml.) gärna skulle se ett kraftfullare ingripande i brott
som begås av invandrare. Holmlund anser att uppehållstillståndet inte ska fortsätta automatiskt efter det
att en ansökan om medborgarskap har avslagits.
- Andelen invandrare är exceptionellt stor vid våldtäktsbrott. Under de senaste fem åren har var fjärde av
de våldtäkter som kom till polisens kännedom begåtts av invandrare, säger Niemi.
- I synnerhet vid våldtäkter var den misstänkte oproportionellt ofta en person med utländsk bakgrund,
säger Tolvanen.
Ekonomiskt bidrag för initiativet
Inget
Insamlingskanaler för stödförklaringar
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Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler
Insamlarens uppskattning: 8 st

Länkar till andra webbplatser




Ministeri: Rikolliset maahanmuuttajat karkotettava nopeammin
Maahanmuuttajat korostuvat rikostilastoissa - Tämä ryhmä selittää eron
Poliisina työskennelleet edustajat: Maahanmuuttajien tekemät rikokset näkyivät työssä
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