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Syyrialaispakolaiset taistelevat 
toimeentulosta Turkissa   

 

• Turkissa on enemmän pakolaisia kuin missään muussa maassa. Tammikuu-

hun 2016 mennessä Turkkiin oli rekisteröitynyt yli 2,5 miljoonaa syyrialais-

pakolaista. Pakolaisten pieni vähemmistö asuu Syyrian rajan tuntumaan pys-

tytetyissä pakolaisleireissä. 

• Syyrialaispakolaisten elinolot ovat Turkissa pääosin huonot. Erityisen hei-

kossa asemassa ovat leirien ulkopuolella asuvat pakolaiset, jotka ovat valta-

osin kaiken avun ulottumattomissa. Laiton työskentely altistaa syyrialaiset 

hyväksikäytölle, ja arviolta vain noin neljännes leirien ulkopuolella asuvista 

syyrialaislapsista käy koulua. 

• EU ja Turkki solmivat marraskuussa 2015 sopimuksen, jonka tarkoituksena 

on hillitä Eurooppaan kohdistuvia pakolaisvirtoja. Vain harva Turkissa tam-

mikuussa 2016 haastatelluista syyrialaisista kuitenkaan uskoi olojen para-

nevan Turkissa merkittävästi, ja moni suunnitteli pyrkivänsä Eurooppaan. 

Tänä vuonna kymmenet tuhannet ovat jo löytäneet tiensä Turkista Kreik-

kaan. 
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Syyrian ja Turkin väliset suhteet 
 

Syyrian kansannousun alkaessa maaliskuussa 2011 Turkin ja Syyrian suhteet 

olivat hyvät. Maiden välinen kanssakäyminen oli lisääntynyt aina vuodesta 1998 

alkaen, jolloin ne olivat solmineet Adanan sopimuksen. Sopimuksen myötä maat 

olivat sopineet yhteistyöstä Turkin pitkäaikaista vihollista, kurdijärjestö PKK:ta 

vastaan, mikä oli johtanut suhteiden lämpenemiseen paitsi politiikan myös kult-

tuurin ja kaupankäynnin saralla. Vuoden 2007 alussa Turkki ja Syyria solmivat 

vapaakauppasopimuksen, ja vuosien 2006 ja 2010 välillä Turkin ja Syyrian väli-

sen kaupan volyymi kasvoi vajaasta 800 miljoonasta dollarista 2,5 miljardiin dol-

lariin.  

 

Vuonna 2009 maat luopuivat maiden välisestä viisumipakosta. Pääministeri Re-

cep Tayyip Erdoğan ja presidentti Bashar al Assad olivat hyviä ystäviä, ja valtion-

päämiehet kuvattiin jopa lomailemassa yhdessä perheineen. 

 

Syyrian kansannousun ensimmäisinä kuukausina Turkki koetti taivutella Syyrian 

hallintoa myöntymään opposition vaatimuksiin demokraattisista uudistuksista 

kriisin ratkaisemiseksi. Al Assadin hallinto ei kuitenkaan ottanut Turkin taivutte-

luja kuuleviin korviinsa, ja maiden väliset suhteet huononivat nopeasti. Jo Syyrian 

kansannousun aikaisessa vaiheessa Turkki tarjosi turvapaikan Syyrian oppositi-

olle, joka kokoontui ensi kerran Istanbulissa kesäkuussa 2011, sekä myöhemmin 

myös Syyrian kapinallisarmeijan, Vapaan Syyrian armeijan johdolle. Vuoden 

2011 marraskuussa Turkin parlamentissa pitämässään puheessa, pääministeri 

Erdoğan vaati ensimmäisen kerran al Assadia luopumaan vallasta. Seuraavan 

vuoden maaliskuussa Turkki sulki Damaskoksen edustustonsa. 

 

 

Pakolaisvirrat Turkkiin 

 

Syyrian konfliktin alkuvaiheessa pakolaisia saapui Turkkiin suhteellisen vähän. 

Ensimmäiset syyrialaispakolaiset saapuivat Turkkiin huhtikuussa 2011 ja kesän 

aikana Turkki perusti ensimmäiset telttaleirit pakolaisille Syyrian rajan tuntu-

massa sijaitsevaan Hatayn maakuntaan. Vuoden loppuun mennessä rekisteröityjä 

syyrialaispakolaisia oli Turkissa noin 8000. 

 

Vuoden 2012 aikana, Syyrian konfliktin kiihtyessä ja tulitaukoneuvottelujen ka-

riuduttua kerta toisensa jälkeen, syyrialaispakolaisten määrä Turkissa kuitenkin 

alkoi kasvaa dramaattisesti. Maaliskuussa 2012 Hatayssa oli rekisteröity 

jo         15 000 pakolaista ja uusia leirejä alettiin pystyttää myös Kilisin, Gaziante-

pin ja Şanlıurfan maakuntiin. Turkkiin saapuvien syyrialaispakolaisten määrä 

jatkoi nousemistaan vuoden 2012 aikana niin, että maahan saapui arviol-

ta          20 000 pakolaista joka kuukausi. Vuoden 2012 loppuun mennessä Turkis-

sa oli arviolta 170 000 rekisteröityä syyrialaispakolaista.  
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Taisteluita paennut arabiperhe asui väliaikaisesti rakennustyömaalla lähellä Akcakalen 
rajanylityspaikkaa heinäkuussa 2015. 

Nizipin pakolaisleiri 
joulukuussa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavien vuosien aikana saapuvien pakolaisten volyymi kasvoi entisestään, 

johtuen osittain radikaalien ryhmien vahvistuneesta asemasta Syyriassa. Erityi-

sen suuren pakolaisvirran Turkkiin sai aikaan ääri-islamistinen ISIS-järjestö, joka 

kesällä 2014 otti haltuunsa laajoja alueita Syyrian pohjois- ja koillisosissa perus-

taen alueelle islamistisen ”kalifaattinsa”. Vuoden 2014 loppupuolella Turkkiin 

saapui keskimäärin 55 000 pakolaista kuukaudessa.  

Vielä vuoden 2013 alkupuolella lähes kaikki syyrialaispakolaiset pystyttiin asut-

tamaan pakolaisleireihin, mutta pakolaisten määrän kasvaessa leirit täyttyivät 

nopeasti, ja yhä suurempi osa pakolaisista jäi leirien ulkopuolelle. Vuoden 2014 

loppuun mennessä jo neljä viidestä syyrialaispakolaisesta asui pakolaisleirien 

ulkopuolella. 
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Köyhän syyrialaisperheen asumus Gaziantepissä tammikuussa 2016. 

 

Kirjoitushetkellä Turkissa on määrällisesti enemmän pakolaisia kuin missään 

muussa maassa. Tammikuuhun 2016 mennessä Turkki oli rekisteröinyt yli 2,5 

miljoonaa syyrialaispakolaista. Vähemmistö pakolaisista, noin 250 000 henkilöä, 

asuu Kaakkois-Turkkiin, Syyrian rajan tuntumaan pystytetyissä 25 pakolaisleiris-

sä. Pakolaisten valtava enemmistö asuu sen sijaan leirien ulkopuolella, suuri osa 

kaupungeissa ja niiden laitamilla. Yksin Turkin suurimmassa kaupungissa Istan-

bulissa arvioidaan asuvan noin miljoona syyrialaista. Rekisteröimättömien pako-

laisten lukumäärästä ei ole olemassa virallista tietoa, mutta joidenkin arvioiden 

mukaan syyrialaisten määrä Turkissa saattaa kaiken kaikkiaan lähennellä kolmea 

miljoonaa. 

Syyrian konfliktin alkuaikoina Turkin valtionjohto otaksui virheellisesti naapu-

rimaan konfliktin olevan nopeasti ohi ja pakolaisten palaavan pian takaisin koti-

maahansa. Turkki käytti syyrialaispakolaisista nimitystä ”vieraat” ja salli myös 

voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta vailla olevien syyrialaisten saapua 

Turkkiin virallisten rajanylityspaikkojen kautta. Pakolaisleirien ylläpidosta otti 

päävastuun Turkin Hätätilavirasto AFAD yhdessä Punaisen puolikuun kanssa, 

eikä Turkki konfliktin alkuaikoina halunnut vastaanottaa ulkopuolista apua.   

Syyrian konfliktin pitkittyessä Turkin suhtautuminen syyrialaispakolaisiin alkoi 

kuitenkin vähitellen muuttua. Viime vuosina Turkin valtionjohto on vaatinut yhä 

äänekkäämmin kansainvälisen yhteisön tukea pakolaiskriisin hoidossa. Syksyllä 

2015 Turkki arvioi käyttäneensä kriisin hoitamiseen noin 7,6 miljardia dollaria, 

mutta vastaanottaneensa vain 250 miljoona dollaria kansainvälisiltä lahjoittajilta.  

Tammikuussa 2015 Turkki alkoi vaatia maahan saapuvilta syyrialaisilta voimassa 

olevia matkustusasiakirjoja. Myöhemmin samana vuonna Turkki sulki viimeiset 

avoinna olleet viralliset rajanylityspaikat, jotka se on sittemmin pitänyt pääosin 

suljettuina.  Kirjoitushetkellä syyrialaiset pystyvät ylittämään Turkin ja Syyrian 

välisen rajan ainoastaan laittomasti, salakuljettajien avustuksella. Suurella osalla 

syyrialaisista ei ole varaa salakuljettajien rajanylityksestä vaatimiin summiin, 

joten käytännössä pääsy Turkkiin on heille tätä nykyä mahdotonta.  
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Tammikuussa 2016 Turkki alkoi jälleen vaatia viisumeita myös maahan meri- tai 

lentoteitse saapuvilta syyrialaisilta. 

 

 

Ei mahdollisuutta pakolaisstatukseen 

 

Turkki on hyväksynyt YK:n vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskevan 

yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan, mutta on ainoana maana säi-

lyttänyt sopimukseen kuuluneen klausuulin, jonka mukaan pakolaisstatus voi-

daan myöntää vain Euroopasta tuleville pakolaisille. Käytännössä syyrialaiset 

eivät siis voi anoa turvapaikkaa Turkissa. Euroopan ulkopuolelta tulevat pakolai-

set voivat nauttia Turkissa ”väliaikaista suojelua” sillä oletuksella, että pakolais-

statuksen saatuaan heidät asutetaan kolmansiin maihin. 

Turkin pakolaisia koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu useaan otteeseen Syyri-

an konfliktin aikana sitä mukaa, kun on alkanut käydä selväksi, etteivät syyria-

laispakolaiset ole palaamassa Syyriaan saman tien. Yksi merkittävimmistä uudis-

tuksista astui voimaan syksyllä 2014, jolloin Turkin ministerineuvosto hyväksyi 

Väliaikaisen suojelun direktiivin. Direktiivin myötä syyrialaispakolaiset saivat 

ensi kertaa laillisen statuksen Turkissa, sekä mahdollisuuden hankkia turkkilai-

nen henkilökortti. Kortti oikeuttaa syyrialaiset muun muassa ilmaiseen tervey-

denhuoltoon sekä antaa mahdollisuuden anoa työlupaa Turkissa. 

 

Leirien ulkopuolella asuvat pakolaiset usein kaiken avun ulottumattomissa 

 

Olosuhteista Turkin pakolaisleireissä on olemassa vähän virallista tietoa ja esi-

merkiksi tiedotusvälineiden edustajia päästetään tutustumaan niihin hyvin har-

voin. Muun muassa YK:n Pakolaisjärjestö UNHCR on kuitenkin kuvannut olosuh-

teita Turkin leireissä hyviksi ja huomattavasti paremmiksi, kuin Syyrian muissa 

naapurimaissa. Pakolaisille on tarjolla Turkin leireissä muun muassa peruster-

veydenhuolto, ja lapsilla on niissä mahdollisuus koulunkäyntiin. 

 

Syyrialaispakolaisten suuri enemmistö, joka asuu leirien ulkopuolella, on sen 

sijaan pääosin kaiken avun ulottumattomissa. Vuonna 2013 AFAD arvioi, että 

vain noin 15 prosenttia leirien ulkopuolella asuvista pakolaisista sai jonkinlaista 

humanitääristä apua. Yksityisasunnoissa asuvat syyrialaiset asuvat myös erittäin 

ahtaasti: AFAD:in tutkimuksen mukaan leirien ulkopuolella asuvien syyrialaisten 

asunnoissa asui keskimäärin 8,6 henkeä. Syyrialaisten, joilla ei ole varaa maksaa 

vuokraa, on raportoitu majailevan muun muassa hylätyissä rakennuksissa, ra-

kennustyömailla sekä pakolaisleirien tuntumassa, odottaen mahdollisesti vapau-

tuvaa paikkaa leiristä.  

 

Laiton työskentely altistaa hyväksikäytölle 

 

Syyrian konfliktin alkuvuosina syyrialaiset eivät pystyneet työskentelemään lail-

lisesti Turkissa. Vasta vuonna 2014 heidän mahdollisuutensa saada työlupa Tur-
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Syyrialaispoikia työnteossa Gaziantepissä 
marraskuussa 2014. 

Neljän pienen lapsen isä työskenteli ilman 
työlupaa istanbulilaisessa koruliikkeessä 60 
liiran (n. 18 euroa) päiväpalkalla, 11 - 12 
tuntia päivässä, tammikuussa 2016. 

kissa paranivat jossain määrin: Väliaikaisen suojelun direktiivin astuttua voi-

maan rekisteröityjen pakolaisten oli mahdollisuus anoa työlupaa Turkin myön-

tämällä henkilökortilla. Syksyllä 2014 asiaa tutkineen ihmisoikeusjärjestö Am-

nesty Internationalin ei kuitenkaan onnistunut löytää yhtäkään syyrialaispako-

laista, jolla olisi ollut työlupa Turkissa. 

 

Käytännössä syyrialaispakolaisten 

mahdollisuudet työntekoon laillisesti 

ovatkin Turkissa edelleen erittäin 

rajalliset ja valtaosa työskentelee lait-

tomasti. Tyypillisesti pakolaiset teke-

vät ruumiillista työtä esimerkiksi pel-

loilla, työpajoissa ja rakennustyömail-

la. Haceteppen yliopiston tekemän 

tutkimuksen mukaan noin 400 000 

syyrialaispakolaista työskenteli Tur-

kissa loppuvuodesta 2015 ilman työ-

lupaa. Samaisen tutkimuksen mukaan 

työlupia oli myönnetty alle 4000 kap-

paletta. 

 

Laiton työskentely altistaa syyrialais-

pakolaiset yleisesti hyväksikäytölle. 

Amnesty Internationalin mukaan syy-

rialaisille maksettu palkka vaihteli 

syksyllä 2014 noin 30 ja 80 prosentin 

välillä turkkilaisille vastaavasta työstä 

maksetusta palkasta. Alhaisten palk-

kojen ohella kokonaan maksamatta 

jätetyt palkat, epäinhimilliset työajat 

ja mielivaltaiset irtisanomiset ovat 

tyypillisiä syyrialaisten raportoimia 

ongelmia. Paikallisissa työpajoissa 

satunnaisesti työskentelevä syyria-

laismies kuvasi olosuhteita Gaziante-

pissä tammikuussa 2016 sanoen: ”Jos 

turkkilainen työnantajani päättää olla 

maksamatta jossain kuussa palkkaani, 

en voi tehdä asialle mitään. Syyrialai-

sina työskentelemme laittomasti, joten 

meidän on turha tehdä ilmoitusta po-

liisille”. Kahden lapsen isän mukaan 

perheen olisi ollut mahdotonta pärjä-

tä Turkissa, jollei heillä olisi ollut 

Turkkiin saapuessaan jonkin verran 

säästöjä Syyriasta. 
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Syyrialaisia lapsityöntekijöitä Reyhanlıssa 
heinäkuussa 2015. 

 

Syyrialaisten työstään saama palkka riittää vain harvoin kattamaan heidän elin-

kustannuksensa Turkissa. AFAD:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mukaan 

yli puolet leirien ulkopuolella asuvista syyrialaispakolaisista oli ansainnut tutki-

musta edeltävässä kuussa alle 250 dollaria, joka oli hieman yli puolet Turkin vi-

rallisesta minimipalkasta. Kirjoittajan Istanbulissa tammikuussa 2016 haastatte-

lemat syyrialaiset (matalan osaamistason töissä) ilmoittivat päiväpalkkansa vaih-

televan 27 liiran (noin 8 euron) ja 60 liiran (noin 18 euron) välillä. Haastatellut 

kertoivat työskentelevänsä keskimäärin 11 -12 tuntia päivässä. Osalla haastatel-

luista oli viikossa yksi vapaapäivä, toisilla ei yhtään. Kaakkois-Turkissa mahdol-

lista päivän työrupeamaa paikallisissa työpajoissa odottelevat syyrialaismiehet 

ovat jo vuosia olleet tavallinen näky kaupunkien puistoissa. Kirjoittajan vuonna 

2014 haastattelemat työmiehet kertoivat päiväpalkan olevan keskimäärin noin 

10 liiraa (noin 3 euroa), mutta moni oli valmis työskentelemään pienempääkin 

korvausta vastaan. 

 

Toki joidenkin syyrialaisten on onnistunut löytää Turkista myös koulutustaan 

vastaavaa ja hyvinkin palkattua työtä. Esimerkiksi pääosin sujuvaa turkkia puhu-

vien Syyrian turkmeenien on 

tiettävästi huomattavasti hel-

pompi työllistyä Turkissa kuin 

arabiaa äidinkielenään puhuvi-

en syyrialaisten. Syyrian rajan 

tuntumassa toimivat kansainvä-

liset ja paikalliset avustusjärjes-

töt tarjoavat myös jonkin verran 

työmahdollisuuksia koulutetuil-

le ja englantia sujuvasti puhuvil-

le syyrialaisille. Kirjoittajan Ga-

ziantepissä tammikuussa 2016 

haastattelema syyrialainen tie-

tokoneinsinööri, joka työskente-

li amerikkalaisen avustusjärjes-

tön palveluksessa, kertoi ole-

vansa tyytyväinen työhönsä 

sekä elämäänsä Turkissa yleen-

sä ottaen. Kahden lapsen isä 

Alepposta arveli tosin olevansa 

”onnekkaampi kuin 95 prosenttia 

syyrialaisista Turkissa”.   

Kattaakseen elinkustannuksensa Turkissa monet syyrialaisperheet joutuvat lä-

hettämään lapsensa töihin. Turkissa alaikäraja työnteolle on 15 vuotta, mutta 

reilusti alle kymmenvuotiaatkin syyrialaislapset kaupittelemassa nenäliinoja 

kaduilla tai työskentelemässä leipomoissa, kahviloissa ja kauppa-apulaisina ovat 

tätä nykyä tavallinen näky eri puolilla Turkkia. Amnesty Internationalin haastat-

teleman kansalaisjärjestön työntekijän mukaan lasten on joskus helpompi löytää 

töitä Turkista kuin aikuisten, sillä lasten tiedetään olevan valmiita työskentele-

mään aikuisiakin alhaisemmilla palkoilla. 
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Tammikuussa 2016 Turkin hallitus ilmoitti suunnitelmasta myöntää työlupa 

osalle syyrialaispakolaisista. Sen mukaan rekisteröidyt syyrialaiset voisivat anoa 

työlupaa oleskeltuaan maassa kuusi kuukautta. Syyrialaisten työntekijöiden mää-

rä työpaikalla ei kuitenkaan saa ylittää 10 prosenttia työvoimasta. 

 
 
Valtaosa syyrialaislapsista ei käy koulua 
 
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin raportin mukaan Turkissa oli syksyl-

lä 2015 kaiken kaikkiaan noin 485 000 kouluikäistä syyrialaislasta, jotka eivät 

käyneet koulua. Lukuvuonna 2014 2̶015 hieman yli 212 000 syyrialaislasta oli 

rekisteröityinä turkkilaisissa kouluissa. Turkin opetusministeriön mukaan lähes 

90 prosenttia pakolaisleireissä asuvista kouluikäisistä lapsista kävi koulua. Leiri-

en ulkopuolella asuvien pakolaislasten keskuudessa luku oli sen sijaan vain 25 

prosenttia.  

 

Turkki on pyrkinyt parantamaan syyrialaislasten mahdollisuuksia koulunkäyn-

tiin. Vuodesta 2014 alkaen syyrialaisten ei esimerkiksi ole enää tarvinnut esittää 

voimassa olevaa oleskelulupaa rekisteröidäkseen lapsensa kouluun. Turkin pyr-

kimyksistä huolimatta muun muassa äidinkielenään arabiaa puhuvien syyrialais-

lasten vaikeudet ymmärtää turkinkielistä opetusta sekä syyrialaisperheiden ta-

loudelliset vaikeudet (usein lasten työstään saama palkka on välttämätön per-

heen toimeentulolle) muodostavat merkittäviä esteitä syyrialaislasten koulun 

käynnille Turkissa.    

 

Turkissa on jonkin verran syyrialaisten itsensä perustamia yksityisiä kouluja, 

joissa opetus tapahtuu arabiaksi.  Näiden koulujen lukumäärä on kuitenkin alhai-

nen. Vuonna 2015 arviot arabiankielisten koulujen lukumäärästä liikkuivat 

50 ja 200 välillä. 

 

 

Oikeus ilmaiseen terveydenhuoltoon 

 

Vuoteen 2013 saakka vain Turkin ja Syyrian rajan tuntumassa asuvilla syyrialai-

silla oli oikeus ilmaiseen perusterveydenhuoltoon Turkissa. Syyskuussa 2013 

Turkki kuitenkin laajensi oikeuden ilmaiseen perusterveydenhuoltoon koske-

maan kaikkia rekisteröityjä syyrialaispakolaisia. Heillä on oikeus ilmaisiin kon-

sultaatioihin sekä hoitoon Turkin julkisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. 

 

Amnesty Internationalin tutkimuksen mukaan ilmaisesta terveydenhuollosta 

syyrialaisille ei kuitenkaan ollut vielä vuoden 2014 puoliväliin mennessä muo-

dostunut käytäntöä kaikkialla Turkissa.  Turkin lääketieteellisen seuran samana 

vuonna aiheesta tekemän, mittavan raportin mukaan pakolaisleirien ulkopuolella 

asuvilla syyrialaisilla oli suuria vaikeuksia päästä hoitoon Turkissa. Erityisen 

vaikeaa hoidon saaminen oli Istanbulissa.    

 

Kirjoittajan Istanbulissa tammikuussa 2016 syyrialaisen avustusjärjestön sairaa-

lan odotustilassa haastattelemat syyrialaiset ilmoittivat erilaisia syitä sille, ettei-

vät he olleet hakeutuneet hoitoon turkkilaisiin sairaaloihin tai terveyskeskuksiin. 
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Istanbulin itsemurhaiskun paikalle oli tuotu kukkia ja muistokirjoituksia tammikuussa 
2016. 

Yksi tärkeimmistä syistä olivat kielivaikeudet: turkkilaisissa sairaaloissa kieltä 

taitamattomat syyrialaiset uskoivat tulevansa usein väärinymmärretyiksi. 

 

Osa haastatelluista syyrialaisista taas ei ollut rekisteröitynyt Turkissa, minkä 

vuoksi heillä ei ollut ilmaiseen hoitoon oikeuttavaa turkkilaista henkilökorttia. 

Eräs nuorimies ilmoitti kyllä yrittäneensä rekisteröityä ja odottaneensa vuoroaan 

kolme tuntia, mutta väitti turkkilaisviranomaisten kieltäytyneen rekisteröimästä 

häntä ja ”kehottaneen häntä palaamaan uudestaan seuraavana päivänä”. Miehen 

mukaan hänen oli mahdotonta ottaa työstään uudelleen vapaata henkilökortin 

saamiseksi. Eräs perheenisä Alepposta kertoi tuoneensa sairaan lapsensa hoidet-

tavaksi syyrialaisjärjestön ylläpitämään sairaalaan, koska terveyskeskus hänen 

asuinalueellaan Istanbulissa ”kieltäytyi ottamasta vastaan syyrialaisia”.  

 

 

Turkkilaisten suhtautuminen syyrialaispakolaisiin 

 

Turkkilaisten suhtautuminen syyrialaispakolaisiin vaihtelee tiettävästi alueittain. 

Eniten ongelmia syyrialaisten ja paikallisväestön välillä on raportoitu Syyrian ja 

Turkin raja-alueilta, jossa suurin osa syyrialaispakolaisista asuu.  Syyrialaisvas-

taisia mellakoita nähtiin esimerkiksi Gaziantepin kaupungissa elokuussa 2014, 

jolloin turkkilaisjoukot hajottivat syyrialaisten omaisuutta ja useita syyrialaisia 

puukotettiin. Erityisen paljon jännitteitä paikallisväestön ja syyrialaispakolaisten 

välillä on raportoitu Hatayn maakunnasta, joka oli osa Syyriaa vuoteen 1939 

saakka, ja jonka väestön enemmistö kuuluu samaan etniseen ja uskonnolliseen 

ryhmään kuin Syyrian presidentti Bashar al Assad. Jo Syyrian konfliktin alkuvai-

heessa Turkki pyrki siirtämään pakolaisia Hatayn maakunnasta muualle maahan. 

 

Turkkilaisten suhtautumisen syyrialaisiin on raportoitu muuttuneen kireämmäk-

si sitä mukaa, kun turvallisuustilanne Turkissa on järkkynyt ja naapurimaan kon-

flikti on heijastunut yhä suuremmassa määrin Turkin puolelle rajaa. Ensimmäiset 
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merkittävät, Syyrian konfliktiin linkittyneet pommi-iskut tehtiin Turkissa alku-

vuodesta 2013, jolloin kaksi autopommia räjähti Turkin ja Syyrian rajalla. Myö-

hemmin samana vuonna 51 ihmistä sai surmansa autopommien räjähdyksissä 

Reyhanlın kaupungissa. Turkin hallitus syytti iskuista Syyrian hallintoa.  

 

Vuoden 2015 aikana itsemurhaiskuissa Turkin pääkaupungissa Ankarassa sekä 

rajakaupungissa Surucissa sai surmansa yhteensä 135 ihmistä. Tammikuussa 

2016 ISIS:in syyrialaisjäsen räjäytti itsensä Istanbulin turistien suosimalla Sul-

tanahmetin alueella tappaen 10 länsimaista turistia. Iskun uskotaan rokottavan  

Turkin turismia merkittävästi kuluvan vuoden aikana. 

 

Heikentyneen turvallisuustilanteen ohella pakolaisiin suhtautumiseen vaikuttaa 

Turkin hidastunut talouskasvu ja suhteellisen korkea työttömyysaste. Koska lait-

tomasti työskenteleville syyrialaisille maksetaan Turkissa järjestäen paikallisia 

työntekijöitä alhaisempia palkkoja, syyrialaisia syytetään usein paitsi työpaikko-

jen viemisestä, myös palkkojen polkemisesta. Myös jyrkästi kohonnut vuokrataso 

alueilla, joilla valtaosa syyrialaisista asuu, pistetään usein pakolaisten syyksi. 

 

Haceteppen yliopiston keväällä 2015 tekemään kyselyyn vastanneista turkkilai-

sista 64 prosenttia oli sitä mieltä, että turkkilaisilla oli moraalinen velvollisuus 

auttaa syyrialaisia. Toisaalta yli 70 prosenttia vastanneista myös uskoi syyrialais-

ten läsnäololla olevan haitallisia vaikutuksia Turkin taloudelle, ja 61 prosenttia 

oli sitä mieltä, että köyhiä turkkilaisia tulisi auttaa ennen syyrialaisia. Yli 70 pro-

senttia kyselyyn vastanneista uskoi myös syyrialaisten läsnäolon aiheuttavan 

”kauaskantoisia ongelmia” Turkille.  

 

Tutkimuksessa ilmenneistä negatiivisista asenteista huolimatta, aiheesta kysyt-

täessä hyvin moni syyrialainen kiittelee turkkilaisten vieraanvaraisuutta ja turk-

kilaisilta naapureiltaan esimerkiksi vaate- ja ruokalahjoitusten muodossa saa-

maansa elintärkeää apua. 

 

 

Euroopan unionin ja Turkin välinen pakolaissopimus 

 

Turkki on tärkein kauttakulkuväylä Eurooppaan saapuville turvapaikanhakijoille. 

Syyrialaisten ohella Turkin kautta Eurooppaan pyrkii muun muassa Afganistanin, 

Irakin ja Somalian kansalaisia. Valtaosa pakolaisista matkustaa salakuljettajien 

välityksellä Turkin länsirannikolta Kreikan saarille. Pieni osa pakolaisista saapuu 

Eurooppaan Turkin ja Kreikan välisen maarajan poikki. 

 

Vuoden 2015 aikana yli 800 000 pakolaista matkusti Egeanmeren yli Turkista 

Kreikkaan. Noin 34 000 saapui Kreikkaan Turkin ja Kreikan välisen maarajan yli. 

Pääosin hatarilla, merenkäyntiin soveltumattomilla veneillä tehtävien merimat-

kojen vaarallisuudesta kielivät hukkuneiden ja kadonneiden lukumäärät: YK:n 

pakolaisjärjestö UNHCR arvioi 3625 ihmisen hukkuneen tai kadonneen matkalla 

Välimeren yli Eurooppaan vuonna 2015. 
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Pelastusliivejä myynnissä Istanbulissa tam-
mikuussa 2016. 

Marraskuussa 2015 Euroopan unioni solmi Turkin kanssa sopimuksen, jonka 

tarkoituksena on hillitä Eurooppaan kohdistuvia pakolaisvirtoja. Sopimuksen 

myötä unioni sitoutui maksamaan Turkille kolme miljardia euroa pakolaisten 

olojen kohentamiseksi Turkissa. Vastineeksi pakolaisvirtojen hillitsemisestä EU 

myös lupautui jouduttamaan jäsenyysneuvotteluja Turkin kanssa.  

 

Nähtäväksi jää, missä määrin sopi-

mus todellisuudessa vähentää pako-

laisvirtoja Turkista Eurooppaan. 

Turkissa asuvien Syyrialaisten haas-

tattelut tammikuussa 2016 eivät an-

taneet juurikaan syytä optimismiin: 

vain ani harva haastatelluista uskoi 

pakolaisten olojen paranevan Turkis-

sa merkittävästi tulevaisuudessa. 

Moni kertoi suunnitelmistaan pyrkiä 

salakuljettajan avustuksella Euroop-

paan mahdollisimman pian kevään 

saavuttua. Tärkeimmäksi syyksi pyr-

kiä Eurooppaan lähes kaikki haasta-

tellut nimesivät taloudelliset ongel-

mat, ja niistä johtuvan kyvyttömyy-

den huolehtia omista sekä per-

heidensä perustarpeista.  

 

Lupaavaa kuvaa eivät anna myös 

kään Kansainvälisen siirtolaisuusjär-

jestön (IOM) tilastot alkuvuodelta: IOM:n mukaan kuluvan vuoden aikana Turkis-

ta on saapunut Kreikkaan jo arviolta 76 000 pakolaista. Tammikuun loppuun 

mennessä Italian ja Kreikan rannikoille hukkuneiden määrä oli 368. Luku oli yli 

nelinkertainen edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. 
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