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Svar på skriftligt spörsmål om rätten att söka asyl
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 18/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Laura Huhtasaari/saf:

Är det dags för Finland att slopa rätten att söka asyl, eftersom den inte är
avsedd att tillämpas på tiotusentals eller hundratusentals immigranter?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I regel kan Finland inte låta bli att behandla ansökningar om asyl. Enligt 94 § i utlänningslagen
(301/2004) anses en utlänning som åberopar risk för kränkning av sina mänskliga rättigheter
söka asyl, om han eller hon inte uttryckligen uppger något annat.
Enligt artikel 14 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt
att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Enligt artikel 18 i EU:s stadga om de
grundläggande rättigheterna ska rätten till asyl garanteras med iakttagande av reglerna i
Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars
rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikel 22 i FN:s barnkonvention ska staten vidta lämpliga
åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker eller har beviljats asyl ensamt eller åtföljt av
sina föräldrar erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd.
Det nationella asylförfarandet ska uppfylla vissa grundläggande krav. Den myndighet till vilken
en asylsökande vänder sig ska ha exakta anvisningar för agerandet, agera enligt principen om
non-refoulement och underkasta dessa fall för behandling av högre myndigheter.
I sin rättspraxis har Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen)
flera gånger tagit ställning till asylsökandenas rättigheter. I sin rättspraxis har Europadomstolen
också tagit ställning till att den rådande exceptionellt stora immigrationen inte får påverka medlemsstaternas skyldighet att garantera en människovärdig behandling av immigranter.
Att inte ta emot asylansökningar och vägra behandla dem skulle strida mot Genèvekonventionen, EU:s skydds-, förfarande- och mottagandedirektiv, EU:s ansvarsbestämningsförordning,
Finlands grundlag (731/1999) och utlänningslagen.
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Om en enskild tjänsteman vägrar att ta emot och behandla en asylansökan är förfarandet lagstridigt, och tjänstemannen gör sig skyldig till brott mot tjänsteplikten. Dessutom gör sig myndigheten sannolikt skyldig till kränkning av de mänskliga rättigheterna.
Helsingfors 26.2.2016
Inrikesminister Petteri Orpo

