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 Maahanmuutto lyhyesti
Suomi  on  suomalaisten  elintila  ja  suomalaisten  rakentama,  ylläpitämä  ja
puolustama maa. Maahanmuuttajat saapuvat tähän hoidettuun maahan, jossa
palvelut  toimivat.  Työperäisen  maahanmuuton  pitäisi  olla  ongelmatonta.
Kuitenkin,  maahanmuuttaja  tuo  ammatillisen  osaamisensa  lisäksi  mukanaan
kulttuurinsa,  uskontonsa  ja  biologisen  perimänsä.  Näistä  osatekijöistä
biologinen perimä vaikuttaa vielä tulevissa sukupolvissakin. Maahanmuuttajien
tulisikin olla myös perimänsä laadussa vähintään kantasuomalaisten tasoa.

Vaikka  maahanmuuton  kriteereitä  ei  tiukennettaisi,  voitaisiin  kansalaisuuden
saamista  vaikeuttaa.  Luotettavia  ulkomaalaisia  varten  luotaisiin  luotetun
muukalaisen  status,  joka  takaisi  lähes  kaikki  samat  oikeudet  kuin  Suomen
kansalaisillakin  on,  mutta  muukalaisella  ei  olisi  Suomen  kansalaisuutta  eikä
eräitä velvollisuuksia ja poliittisia  oikeuksia. [1] Vakaviin rikoksiin syyllistyneet
ulkomaalaiset karkotettaisiin maasta varmasti ja rutiininomaisesti.

Laillisilla  turvapaikanhakijoilla  hakuprosessi  on kunnossa.  Heissäkin on eroja.
Jotkut  hakevat  turvapaikkaa  vainon  vuoksi,  ja  he  ovat  pakolaisia. [2] Toiset
hakevat vain parempaa elintasoa ja ympäristöä, ja siksi heidät on palautettava.
Myös pakolaisten oleskelu Suomessa täytyy olettaa väliaikaiseksi. Joko he itse
onnistuvat  muuttamaan  statuksensa  työperäisiksi  maahanmuuttajiksi  tai
muuten he saavat etsiä onneaan muualta. He oleskelevat maassa vieraina ja
heidän on tyydyttävä niihin  oikeuksiin  ja  palveluihin,  jotka heille  osoitetaan.
Korkeampi status on itse ansaittava. Turvapaikka ei saa olla oikotie mihinkään.

Maahantunkeutujat  ovat  ongelmallisin  ryhmä. [3] Heitä  varten  on  luotava
kansallinen tai eurooppalainen ratkaisu. Ratkaisuun kuuluisi väliaikainen sijoitus
aidattuihin keskuksiin  ja  myöhemmin pakkosiirto  pois  Euroopasta.  Välimeren
meritaksiliikenne tulee pysäyttää viimeistään Euroopan rannikolle. Laittomasti
saapuneet  siirrettäisiin  vaikkapa  eteläisen  Afrikan  maihin.  Maiden  väliseen
sopimukseen kuuluisi, että laittomasti Eurooppaan pyrkineet saisivat oleskella
vastaanottajamaassa.  Kotoutuksessa  käytettäisiin  Ugandan  mallia,  johon
kuuluisi  pala  viljelyskelpoista  maata,  jota  kotoutettava  itse  viljelee  maan
omistajan  luvalla. [4] Riippuu  vastaanottajamaista,  minkälaisiin  sopimuksiin
päästäisiin.  Ratkaisun  ansiosta  kansainvaellus  Eurooppaan  tyrehtyisi.
Elintasopakolaiset eivät yritä Eurooppaan laittomia reittejä, jos seurauksena on
pieni viljelypalsta, hikistä työtä ja matala elintaso eteläisessä Afrikassa.

Viitteet: 

1. Poliittisiin oikeuksiin kuuluvat mahdollisuus osallistua valtiollisiin 
vaaleihin äänestäjänä ja ehdokkaana sekä mahdollisuus hakeutua 
poliittisiin virkoihin. Velvollisuuksista mainittakoon asevelvollisuus.

2. YK:n Geneven pakolaissopimuksen (1951) mukaan pakolaiset pakenevat 
henkilöön kohdistuvaa vainoa. Lue erityisesti sopimuksen artikla 1.

3. Maahantunkeutuja on laittomasti maahan pyrkinyt tai saapunut henkilö.
4. Tämä menetelmä muistuttaa Australian mallia pienin parannuksin.


