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Mõisted

Põgenik on inimene, kes on 
lahkunud oma kodakondsus-
järgsest riigist või alalisest asu-
kohast mõne erakorralise sünd-
muse (nt relvakonflikti, üldise 
vägivalla, inimõiguste rikkumi-
se, looduskatastroofi) või taga-
kiusukartuse tõttu. Kui selline 
põgenik ei ületa rahvusvaheli-
selt tunnustatud riigipiiri, siis 
on tegemist sisepõgenikuga. 

Varjupaigataotleja on ini-
mene, kes esitab kodumaalt 
põgenemise järel turvalisse 
riiki jõudes või juba sellises 
riigis viibides varjupaigataot-
luse ning palub sellelt riigilt (nt 
Eestilt) rahvusvahelist kaitset. 
Varjupaigataotlusi menetleb 
Eestis Politsei- ja Piirivalvea-
met (edaspidi PPA), kes ot-
sustab, kas varjupaika taotle-
va isiku rahvusvahelise kaitse 
vajadus on põhjendatud või 
mitte. Kui varjupaigataotle-
ja ei ole PPA otsusega rahul, 
võib ta selle kohtus vaidlusta-
da . Sellisel juhul selgitab ko-
hus, kas otsus lükatakse tagasi 
edasiseks menetluseks või jääb 
PPA otsus jõusse. Varjupaiga-
taotleja staatus on ajutine ja 
kestab kuni menetluse lõpuni. 

Pagulane on inimene, kel-
lele antakse 1951. aasta Genfi 
pagulasseisundi konventsiooni 
alusel rahvusvaheline kaitse. 
PPA annab inimesele pagu-
lase staatuse juhul, kui taga-
kiusukartus on põhjendatud: 
s.o, kui see on tingitud taot-
leja rassi, usu, rahvuse, sot-
siaalsesse rühma kuulumise 
või poliitiliste vaadete pärast. 

Pagulasele antakse elamis-
luba kolmeks aastaks, mida 
saab vajadusel pikendada. 

Täiendava kaitse saaja 
on inimene, kes ei kvalifit-
seeru pagulaseks, kuid kes ei 
saa naasta päritoluriiki, sest 
sellega võib kaasneda tõsine 
oht: surmanuhtlus, piinamine, 
ebainimlike või inimväärikust 
alandavate kohtlemis- või ka-
ristamisviiside, sh vägivalla 
kasutamine rahvusvahelise või 
riigisisese relvakonflikti tõttu. 
Eestis antakse täiendava kaitse 
saajale üheaastane elamisluba, 
mida saab vajadusel pikendada.

Inimkaubandus on Paler-
mo protokolli järgi inimese 
värbamine, transportimine, 
üleandmine, majutamine või 
vastuvõtmine, inimröövi toi-
mepanek või muul viisil jõu 
kasutamine või sellega äh-
vardamine, petmine, võimu 
kuritarvitamine või inimese 
abitu seisundi ärakasutamine 
(ekspluateerimine). Eksplua-
teerimisena käsitletakse teise 
isiku prostitueerimisele sundi-
mist või muul viisil seksuaalset 
ärakasutamist, sunniviisilist 
tööd või teenistust, orjuses või 
sama laadi seisundis pidamist 
või elundi sunniviisilist ee-
maldamist. Inimkaubanduse 
ohvri enda nõusolek eksplua-
teerimiseks ei oma tähtsust 
ega vähenda kuriteo tõsidust. 
Inimkaubandus toimub nii 
rahvusvahelisel kui ka riigisise-
sel tasandil, mis tähendab, et sel 
puhul ei ületata alati riigipiiri. 

Smugeldamine on migran-
tide ebaseaduslik üle piiri toi-
metamine, mis toimub nende 
endi nõusolekul. Enamasti 
saab smugeldaja selle eest tasu. 
Erinevalt inimkaubandusest 
ei rakendata inimese suh-
tes petuskeemi või vägivalda. 

Lõimumine on kahepoolne 
koostöö, mille protsessis vas-
tuvõttev ühiskond ja migrant 
omandavad teadmised ja os-
kused ning kujundavad väär-
tused, millega panustatakse 
ühiskonna arengusse. Selle 
tulemusena väheneb ühiskon-
naliikmete kultuurilisest, kee-
lelisest, religioossest ja rah-
vuslikust kuuluvusest tingitud 
sotsiaal-majanduslik eba-
võrdsus, suureneb osalemine 
ühiskonnaelus ning tekib sot-
siaalne kapital, mis võimaldab 
ühiskonnal ühtselt areneda.
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Põgenike suhtarvud
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 

Ameti (edaspidi UNHCR) hin-
nangute kohaselt oli 2012. aas-
tal sunnitud ümber asuma üle 
45,2 miljoni inimese üle kogu 
maailma. Nende seas oli 15,4 
miljonit põgenikku, kes pidid 
lahkuma oma kodumaalt, 28,8 
miljonit riigisiseselt ümberasus-
tatud inimest ehk sisepõgenikku 
ja umbes 937 000 inimest, kelle 
varjupaigamenetlus oli pooleli.

Välja toodud 15.4 miljonist 
põgenikust 55% on pärit viiest 
riigist: Afganistanist, Somaaliast, 
Iraagist, Süüriast ja Sudaanist. 
81% põgenikke jääb arengumaa-

Varjupaigataotlejate peamised päritoluriigid 1997 — 2013

VENEMAA 45GRUUSIA 55

VALGEVENE 19
AFGANISTAN 35

PAKISTAN 12

IRAAK 25

SÜÜRIA 13TÜRGI 22

KONGO DV 14

NIGEERIA 10

desse ning vaid väike osa neist 
jõuab Euroopa Liitu (edaspidi 
EL). Maailma kolm suurimat 
põgenikelaagrit asuvad Keenias. 
Kõige rohkem pagulasi elab Pa-
kistanis, Iraanis ja Saksamaal. 

EESTI
VarjuPaIgaSTaTISTIka 

ÜRO inimõiguste ülddeklarat-
siooni järgi on igaühel õigus teises 
riigis varjupaika taotleda. Ees-
ti ühines Genfi pagulasseisundi 
konventsiooni (1951) ja selle New 
Yorgi protokolliga (1967) aastal 
1997. Alates sellest ajast on Eesti 
riik kohustatud tagama inimestele 

rahvusvahelise kaitse, tuginedes 
nii nendes dokumentides esitatud 
nõuetele kui ka EL-i õigusakti-
des ja Eesti seadustes sätestatule.

Ajavahemikus 01.01.1997 kuni 
31.12.2013 palus Eestilt varjupaika 
446 inimest, neist rahvusvahelise 
kaitse said 74 inimest. 2013. aastal 
taotles Eestilt varjupaika 97 ini-
mest, 7 inimese taotlus oli põhjen-
datud ja Eesti riik andis neile rah-
vusvahelise kaitse.  Alates aastast 
1997 on Eestis varjupaika taotle-
nud järgmiste riikide kodanikud:

Allikas: PPA (2014)



Müüt 1: 

Põgenik on inimene, kes on 
sunnitud oma kodumaalt lah-
kuma kas erakorralise sündmu-
se (nt relvakonflikti, üldise vä-
givalla, inimõiguste rikkumise, 
looduskatastroofi) või tagakiu-
sukartuse tõttu. Ta on sunnitud 
otsima mõne turvalise elupaiga, 
sest tema enda kodumaa kas ei 
suuda või ei taha teda kaitsta ning 
seetõttu on põgeniku elu seal 
ohus. Kui põgenik jõuab Eestis-
se, peab ta esimesel võimalusel 
Eesti riigilt varjupaika taotlema. 

Siinkohal tuleb eristada ma-
jandusmigranti, kelle sisserände 
ainueesmärk on oma elujärje pa-
randamine, ja põgenikku, kes on 
sunnitud oma kodumaalt lahku-
ma põhjendatud tagakiusu tõttu.

Seda, kas inimene vajab rahvus-
vahelist kaitset või mitte, on sageli 

KõIK PõGENIKUd TULEVAd EESTISSE OMA ELUjäRGE PARANdAMA. 

„[Nad tulevad] mitte sellepärast, et neid seal [nende endi kodumaal] kiusatakse, vaid nad tulevad parema elu peale. Täitsa kindlasti, sest 
ma olen ise ka väljamaal väga palju käinud.” Mees, 63
„[Põgenikud] on valdavalt logardid: ei viitsi ise seal [kodumaal] tööd teha ja otsivad lolle, kes neid toidaksid.” Mees, 65 
„Alguses nad tulevad turistidena lihtsalt, et tulla ja järgi vaadata, et ahah, siin elatakse paremini, ja tulevadki. Keegi ei aja neid ära ka ja 
nii nad jäävadki siia.” Naine, 22

keeruline välja selgitada. Selleks 
algatab PPA põhjaliku menetluse, 
et võtta taotlejalt ütlusi, hinnata 
olukorda tema päritoluriigis ja 
võrrelda infot sellega, mida var-
jupaigataotleja on öelnud. Vaja-
dusel suheldakse mitmesuguste 
spetsialistidega. Lõpliku otsuse 
tegemiseks tuginevad PPA vilu-
nud ametnikud oma kogemuste-
le, eri meetoditele ja analüüsidele. 

Sel ajal kui PPA kaalutleb, 
kas inimese palve saada Eesti 
riigilt rahvusvaheline kaitse või 
mitte, on põhjendatud, on var-
jupaigataotlejal Eestis piiratud 
õigused. Rahvusvahelise kait-
se saamisel on aga neil samad 
õigused, mis teistelgi tähtaja-
lise elamisloaga Eesti elanikel. 

Pagulased on tänulikud Ees-
ti Vabariigile võimaluse eest siin 

oma elu uuesti alustada. Tugi-
nedes Balti Uuringute Instituu-
di uuringule, on pagulased väga 
motiveeritud panustama Eesti 
ühiskonda ning alustama iseseis-
vat ja -majandavat elu võimali-
kult kiiresti. Pagulasel on Eestis 
viibimise ajal õigus töötada, kuid 
töö leidmisel on esimeseks takis-
tuseks kindlasti eesti keele oskuse 
puudumine. Sarnaselt teiste töö-
tutega tuleb neil end arvele võt-
ta Eesti Töötukassas. Tihtipeale 
asuvad pagulased tööle madala-
matele ametikohtadele, sest nen-
de haridusele ja oskustele vastava 
töö leidmine on keeruline eelkõi-
ge keeleoskuse puudumise tõttu.



Müüt 2: 

Põgenikke ja teisel eesmär-
gil migreeruvaid inimesi aetakse 
sageli segi. Tihti kasutavad mõ-
lemad samu teekondi ja vahen-
deid ning võivad jõuda soovitud 
sihtpunkti koos, mis raskendab 
nende eristamist. Samas on nen-
de liikumise ajendid vägagi eri-
nevad. Migrant on inimene, kes 
otsustab asuda elama teise piir-
konda või riiki vabatahtlikult. 
Kodupaigast lahkumise põhjuseid 
võib olla mitu: uus ja parem töö-
koht, perekondade taasühinemi-
ne, õpingud või muud liiki ene-
setäiendusvõimalused välismaal 
jms. Migrant saab alati oma kodu-

KõIK PõGENIKUd TULEVAd EESTISSE VABATAHTLIKULT.

„[Põgenikud on need], kes on näiteks pätti teinud. No ütleme sellised inimesed. Või kellele lihtsalt ei meeldi oma kodumaal.” Naine, 52 
„Ma võin ka põgeneda ma ei tea mille eest - valitsuse eest näiteks. Varastan kuskilt midagi ja põgenen, et mind kätte ei saadaks.” Naine, 50

maale naasta. Samuti saab ta pä-
ritoluriigist kaitset välisesinduste 
kaudu, kus iganes ta ka ei viibiks.

Põgenikud seevastu on sunni-
tud oma kodumaalt põgenema, 
kui sealne olukord muutub nei-
le ohtlikuks. Põgenikke ei kaitse 
nende endi riik. Vastupidi, tihti 
ongi just valitsus see, kelle taga-
kiusu hirmus põgenikud oma ko-
dumaalt kas siis naaberriikidesse 
või kaugemale pagevad, jõudes ka 
Eestisse. Kui olukord kodumaal 
on normaliseerunud ja nende elu 
ei ole enam ohus, tuleks neil Ees-
ti seadustele tuginedes oma ko-

dumaale tagasi pöörduda, juhul 
kui ei ole tekkinud muid seadus-
likke põhjuseid Eestisse jäämi-
seks (nt on omandatud tähtajatu 
elamisluba või kodakondsus).

Siinkohal peab meeles pidama, 
et varjupaigataotlejale antakse 
rahvusvaheline kaitse vaid siis, kui 
neil on põhjendatud tagakiusa-
mishirm nende rassi, usutunnis-
tuse, rahvuse, teatud sotsiaalsesse 
rühma kuulumise või poliitiliste 
vaadete tõttu. Nad ei saa kasuta-
da oma koduriigi kaitset, kuna 
tagakiusajaks on nende enda riik. 



Müüt 3: 

Enamik varjupaigataotlejaid 
ja pagulasi elab arengumaades 
ja nende abistamise koormus 
lasub tegelikult maailma kõige 
vaesematel riikidel. UNHCR-i 
statistika näitab, et umbes 81% 
neist jääb lähiriikidesse ja nende 
globaalse koguarvuga võrreldes 
jõuab Euroopasse väga vähe põ-
genikke. Enamiku põgenike pea-
mine eesmärk on jõuda turvalisse 
riiki. Nad soovivad tunda, et nen-
de elu ei ole enam ohus ja et nad 
on leidnud turvalise varjupaiga. 

UNHCR-i aruande järgi võõ-
rustas 2012. aastal suurimat arvu 
pagulasi maailmas Pakistan. Pakis-
tanile järgnesid Iraan ja Saksamaa. 

Üle poole kogu maailma 
pagulastest on pärit viiest rii-
gist: Afganistanist, Somaaliast, 
Iraagist, Süüriast ja Sudaanist. 
UNHCR-i andmete järgi oli 
2012. aastal kodumaalt lahku-
ma või riigisiseselt ümber asuma 
sunnitud 45,2 miljonit inimest. 

KõIK PõGENIKUd TEEVAd VARjUPAIGA TAOTLEMISEL 
N-ö VARjUPAIGARIIGI POOdLEMIST, SELLE ASEMEL, ET jäädA ESIMESSE 
TURVALISSE RIIKI.

„Nad [põgenikud] on nagu õnnetul kombel siia [Eestisse] sattunud: tahtnud siitkaudu Skandinaaviasse saada.” Naine, 55
„Ega nad [põgenikud] ju siia jääda taha, ikka tahetakse Rootsi ja Soome poole minna, need ju võtavad kõik avasüli vastu.” Mees, 37 
„Mida nad ikka Eestisse põgenevad, tahavad ikka sinna, kus raha ka antakse!” Naine, 40

AFGANISTAN 
2 585 600

IRAAK 
746 600

SÜÜRIA 
728 500

SUDAN
569 200

SOMALI 
1 136 100

Pagulaste sihtriigid   2012. a

UNHCR 2013

Ka EL-is on otsese põgenike 
surve all kannatavaid riike. Nä-
teks Maltasse ja Itaaliasse on juba 
aastaid saabunud põgenikke üle 
Vahemere, kuid praegu on ka 
Bulgraaria ja Kreeka vastakuti põ-
genike massidega. Nende riikide 
võimekus on erinev ja tihti vaja-
takse teiste riikide abi, mis tähen-
dab põgenike vastuvõtusüsteemi, 
tingimuste ja olude parandamist. 
Viimastel aastatel räägitakse ka 
üha enam põgenike teistesse 

riikidesse ümberasustamise ja 
–paigutamise programmidest. 
Eelmainitud programmides osa-
lemine on vabatahtlik ja liikmes-
riik määratleb ise oma osaluse ja 
panuse. Eesti on näiteks panusta-
nud tehnilisse koostöösse (Eesti 
piirivalvurid on käinud abistamas 
Kreeka ja Hispaania piiril), kuid 
praegu ümberasustamise ja -pai-
gutamise programmis ei osale.



Pagulaste päritoluriigid   2012. a

UNHCR 2013

EL-i tasandil on mingil mää-
ral põgenike/varjupaigataotlejate 
koormuse jagamist reguleeritud. 
dublini määrus, mille Eesti 2004. 
aastal vastu võttis, sätestab kritee-
riumid ja mehhanismid, et mää-
rata kindlaks varjupaigataotluse 
läbivaatamise eest vastutav liik-
mesriik. Kui varjupaigataotlus on 
esitatud mõnes teises riigis, kus 
vaid ajutiselt viibiti, vastutab me-
netluse eest esimene liikmesriik, 
kuhu põgenik saabus. Näiteks 
võib ta saabuda EL-i Eesti kaudu, 
kuid suunduda kohe Rootsi ja esi-
tada seal varjupaigataotluse. Kui 
sellisel juhul Rootsis tuvastatakse, 
et see inimene saabus Rootsi Eesti 
kaudu (või tal on nt Eesti viisa), 
siis saadetakse ta tagasi Eestisse 

varjupaika taotlema. Samuti on 
dublini määruse raames kasu-
tusel Eurodaci andmebaas, mis 
koondab kõikide EL-is varjupai-
ka taotlenud inimeste sõrmejälgi. 
Viimaste põhjal saab tuvastada 
ka seda, kas inimene on varju-
paigataotluse juba mõnes teises 
EL-i riigis esitanud. Kui jah, siis 
saadetakse ta menetluse lõpu-
ni viimiseks vastavasse riiki, nt 
Eestisse. Kui ta Eestis varjupaika 
ei soovi, saab ta kirjutada aval-
duse taotluse tagasivõtmiseks. 
dublini määrust rakendatakse 
kõikides EL-i liikmesriikides. 
Määrus lihtsustab EL-i ühtset 
poliitikat ja võimaldab kindlaks 
määrata, milline riik isiku var-
jupaigamenetluse eest vastutab. 

PAKISTAN 
1 638 500

IRAAN 
828 200SÜÜRIA 

476 500

KEENIA
564 900

SAKSAMAA
589 700

Varjupaigataotlemise puhul 
saab väita, et Eesti on valdavalt 
transiitriik. Pigem eelistatakse 
suunduda Põhjamaadesse, kus on 
ees ootamas kogukonnad. Samas 
tuleb tõdeda, et nii mõnedki varju-
paigataotlejad näevad oma tulevik-
ku Eestis ning soovivad siinsesse 
ühiskonda sulanduda. Paljud ini-
mesed, kes on Eestis pagulase staa-
tuse saanud, on oma elu sidunud 
pigem Eesti kui mõne teise riigiga.



Müüt 4: 

Illegaalne immigrant on ini-
mene, kel ei ole riiki sisenemi-
seks või riigis viibimiseks sea-
duslikku alust (näiteks kehtivat 
viisat või elamisluba). Siinkohal 
tasub mainida, et sarnaselt pal-
jude teiste organisatsioonidega ei 
kasuta IOM terminit „illegaalne 
immigrant”. Ebaseaduslik ei ole 
mitte sisserändaja ise, vaid tema 
staatus. Ebaseaduslikuna peaks 
kirjeldama tegevusi, nagu riigis 
ebaseaduslikult elamine või eba-
seadluslik riiki sisserändamine. 

Eestis on olnud juhtumeid, 
kus varjupaigataotlus esitatak-
se selleks, et vältida riigist väl-
jasaatmist, kui piirikontrolli või 
migratsioonijärelevalve käigus 
avastatakse, et inimene on riiki 
saabunud ebaseaduslikult või üle-
tanud lubatud viibimisaja Eestis. 
Tihti puuduvad sellistel inimes-
tel isikut tõendavad dokumen-
did või on need võltsitud ning 

KõIK VARjUPAIGATAOTLEjAd VIIBIVAd EESTIS EBASEAdUSLIKULT.

„Elavad siin ebaseaduslikult ja põgenevad oma maalt salaja. “ Mees, 40
„Noh, põgenikud võltsivad dokumendid ära ja siis elavadki siin nagu Eesti kodanikud.” Naine, 27
„Kes nad on? Ebaseaduslikult on siin - olgu ta põgenenud riigist või niisama ärajooksik.” Mees, 35

nad võivad soovida varjata oma 
identiteeti ja päritolu, et vältida 
päritoluriiki tagasi saatmist. Var-
jupaiga taotlemine on inimõigus, 
mida ei saa kelleltki ära võtta. 
Seda selgitab ka ÜRO Peaassamb-
lees 1948. aastal heaks kiidetud 
ülemaailmne inimõiguste dek-
laratsioon. Põgenikke kaitseb 
ka 1951. aasta pagulasseisundi 
konventsioon, mis keelab riiki-
del karistada sinna ebaseadusli-
kult saabuvaid inimesi juhul, kui 
nad saabuvad territooriumilt, kus 
nende elu või vabadus on ohus. 

Ohu eest põgenedes võib ini-
mesel olla ainus võimalus siseneda 
riiki viisata või valedokumentide-
ga. Põgenikul võivad dokumen-
did puududa ka seetõttu, et inim-
kaubitsejad või smugeldajad on 
need varem konfi skeerinud. On 
võimalik, et inimene ei jõudnud 
ohu eest põgenedes dokumen-
te kaasa võtta. Samuti on riigiti 

kasutusel erinevad dokumendid. 
Näiteks Venemaa kodanikel on 
nii sise- kui ka välispass, kusjuu-
res viimane on mõeldud vaid teis-
tesse riikidesse reisimiseks. India 
kodanikud vajavad passi vaid väli-
riikidesse minekuks ja isegi Eestis 
on passi vaja vaid juhul, kui min-
nakse EL-i riikidest väljapoole.

Eestisse saabudes peaksid rah-
vusvahelist kaitset vajavad ini-
mesed piiripunktis viivitamatult 
esitama varjupaigataotluse PPA 
ametnikule. Kui inimene on juba 
riigis ja ta ei ole teatud põhju-
sel varjupaigataotlust esitanud, 
peab ta pöörduma mõne PPA 
teeninduspunkti poole. Kui taot-
lus on esitatud, selgitab PPA es-
malt välja põgeniku päritolumaa, 
tema isiku ja varjupaigataotluse 
esitamise põhjuse. Varjupaiga-
taotleja andmed sisestatakse EL-i 
ühtsesse Eurodaci andmebaasi, 
et teha kindlaks, kas varjupaiga-
taotlust peab menetlema mõni 
teine riik või teeb seda Eesti. 

Varjupaigamenetluse pik-
kus on iga taotluse puhul eri-
nev ning võib aega võtta kuni 
kuus kuud. Seda saab vajadusel 
ka pikendada. Menetluse ajaks 
annab PPA varjupaigataotlejale 
tunnistuse, mis tõendab, et ini-
mene viibib Eestis seaduslikult. 
Tunnistus võimaldab varjupai-
gataotlejal vabalt ringi liikuda 
Eesti Vabariigi territooriumil. 
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Põgenikud on sundseisus, kuna soovivad leida 
turvalist elukohta. Vahel ei ole see seaduslikke teid 
kasutades (nt viisad) võimalik ning abi leitakse smu-
geldajate poole pöördudes. Smugeldajate soovitud 
rahasummad varieeruvad, kuid hinnangute põhjal 
võib inimese smugeldamine EL-i maksta rohkem 
kui 10 000 eurot. Kuigi smugeldamine ja inimkau-
bandus on erinevad asjad, võib smugeldajate abil 
alanud teekond hiljem lõppeda inimkaubandusega. 
Eriti võib seda juhtuda olukordades, kus põgenikul 
ei ole smugeldamise eest millegagi tasuda. Varjupai-
gamenetluse puhul ei räägi me kindlasti vaid smu-
geldamisest ja võimalikust hilisemast võla tasumisest 
(mida võib käsitleda ekspluatatsioonina). Tähele-
panu väärib tõik, et inimkaubanduse ohvriks lange-
nud inimene võib tegelikult vajada rahvusvahelist 
kaitset, juhul kui see menetluse käigus tuvastatakse.

KUI PõGENIK SAAB TASUdA RIIKI SMUGELdAMISE EEST, 
EI OLE TAL MEIE ABI TARVIS.

„Tulid mingid Aasiast, olid rikkad, maksid oma sõidu eest ja tahtsid siin parema elu peale saada.” Naine, 37
„Kui neil [põgenikel]on raha, et Euroopasse tulla, siis miks meie neid aitama peaksime? ” Mees, 59
„Kui nad [põgenikud]väga tahaksid, siis nad ei maksaks kogu oma raha ju nendele smugeldajatele? Ise nad maksid, ise vastutavad.” Mees, 37

INIMKAUBANDUS SMUGELDAMINE

Inimkaubitsejate tegevus on seadusevastane ja riiki-
des üle kogu maailma suhtutakse sellesse väga tõsiselt, 
sest seda peetakse orjastamise tänapäevaseks vormiks. 

ÜRO andmeil liigub iga aasta inimkaubandu-
ses umbes 32 miljardit USA dollarit ebaseaduslikku 
ehk musta raha. Inimkaubandus on tõusnud kuri-
tegelikus maailmas hinnanguliselt kolmandaks sis-
setulekuallikaks, järgnedes narko- ja relvaärile ning 
küberkuritegevusele. ÜRO ülemaailmse inimkau-
banduse aruande kohaselt on enamlevinud inim-
kaubanduse vorm seksuaalne ärakasutamine ning 
ohvriteks on peamiselt naised ja lapsed. Teine enam-
levinud inimkaubanduse vorm on inimese tööjõu-
na ärakasutamine ja ohvriteks on enamasti mehed. 
Samuti on (inim)smugeldamine seadusevastane.

Eestis registreeriti 2012. aastal 32 inimkaubanduse 
kuritegu, millest 3 olid seotud Eesti riigipiiril inimeste 
smugeldamisega, millega toetati inimkaubandust (Eesti 
seadustesse lisati inimkaubanduse mõiste 2012. aastal).

Isik teeb seda sunniviisiliselt. 
Võib, aga ei pruugi sisaldada 
riigipiiride ületamist.
Isikul võib, aga ei pruugi olla 
seaduslik reisidokument.
Ekspluateermine (sageli 
korduv). 
Hoiatakse valve all: vabadus 
ära isikut tõendavad ja reisi-
dokumendid

Isik läheb oma vabast tahtest 
Aidatakse piiri ebaseaduslikult 
ületada. 
Võidakse anda võltsitud või 
ebaseaduslikud reisidokumendid 
Saabumisel jäetakse tavaliselt 
omapead.

Ahvatlev äri 
inimestega 

kaubitsejaile ja 
smugeldajatele 

Oht 
Haavatavus 

Risk
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Eesti on varjupaigataotluste ja 
nende rahuldamise arvult EL-is 
püsinud stabiilselt viimasel ko-
hal. Põhjuseks on asjaolu, et Eesti 
kaudu üritatakse enamasti pääse-
da edasi teistesse EL-i liikmesrii-
kidesse, eelkõige Põhjamaades-
se. Eestile esitati ajavahemikus 
01.01.1997 kuni 31.12.2013 kok-
ku 446 varjupaigataotlust, mil-
lest vaid 74 inimest said rahvus-
vahelise kaitse (47 said pagulase 
staatuse ja 27 täiendava kaitse). 

See teeb keskmiselt kokku vä-
hem kui viis rahvusvahelise kaitse 
saajat aastas. Alates 2010. aastast 
on taotluste arv küll kasvanud, 
kuid kaitse saanute arv selle ar-
velt märkimisväärselt tõusnud 
ei ole, kuna PPA menetlus pidas 
esitatud varjupaigataotlusi põh-
jendamatuteks. Eelmisel aastal 
küsis Eestilt varjupaika 97 ini-
mest, seitsme inimese taotlus 
oli põhjendatud ja nad said Ees-
ti riigilt rahvusvahelise kaitse.

Seega ei ei anta Eestis rah-
vusvahelist kaitset kergekäeliselt. 
Samal ajal ei ole kunagi võima-
lik ette teada, kui palju varjupai-
gataotlusi Eestile tulevikus esi-
tatakse. See sõltub välistegurite 
mõjul toimuvatest muutustest, 
näiteks looduskatastroofi dest, 
poliitilise olukorra pingestatu-
sest kolmandates riikides jms.

Rahvusvahelist kaitset ei anta 
ühelegi inimesele ilma põhjali-
ku menetluseta. Kui varjupaiga-
taotlus on esitatud, algatab PPA 
detailselt paika pandud sisulise 
menetluse, mille käigus uuritakse 
juba põhjalikumalt, mis põhjustel 
varjupaigataotleja päritoluriigist 

LIIGA PALjUd VARjUPAIGATAOTLEjAd SAAVAd EESTIS RAHVUSVA
HELISE KAITSE.

„No ma arvan, et see on ikka paar tuhat.” Naine, 50
„Ei oska öelda. Pole kursis. No 0,5% elanikkonnast.” Mees, 16
„...räägitakse, et iga aastaga järjest rohkem ja rohkem.” Naine, 35

põgenes. Varjupaigataotleja peab 
selles faasis selgitama, mis võib 
juhtuda, kui ta oma kodumaale 
naaseb. PPA ametnikud otsivad 
ja analüüsivad menetluse käigus 
teavet taotleja päritolumaa ja 
sealse riigisisese julgeoleku kohta. 

juhul kui inimese elu on tema 
kodukohas ohus, uuritakse, kas 
ta saaks turvaliselt elada pärit-
oluriigi mõnes teises piirkonnas. 
Lisaks hindavad PPA ametnikud 
tõendeid ja tellivad vajadusel 
lisaekspertiisi (nt varjupaiga-
taotleja vanuse määratlemiseks). 
Samuti teevad nad kindlaks, kas 
esineb asjaolusid, mis välistavad 

rahvusvahelise kaitse andmise. 
Kui varjupaigataotleja ei vasta 
pagulase staatuse saamise tingi-
mustele, võivad PPA ametnikud 
anda sama menetluse raames 
inimesele täiendava kaitse. Me-
netluse tulemus sõltub otseselt 
sellest, kui hästi suudab varjupai-
gataotleja tõestada, et tema elu 
on kodumaal ohus. Otsustamisel 
lähtutakse Eesti seadustest, rah-
vusvahelistest õigusaktidest, EL-i 
õigusaktidest, UNHCR-i praktili-
sest juhendist ja EASO (Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti) 
aruannetest. Lisaks kasutatakse 
teatud määral ka teiste liikmesrii-
kide materjale ja kohtulahendeid. 

Antud täiendav kaitse, 27

Taotlus tagasi võetud, 41

Antud varjupaik, 47 Antud varjupaik, 47 

Varjupaigataotlus
tagasi lükatud, 
219

Antud elamisluba 
pereliikmele, 16

Varjupaigastatistika  1997 - 2013

Allikas: PPA (2014)

Taotlus tagasi 
võetud, 26

Antud varjupaik, 7 

Varjupaigataotlus
tagasi lükatud, 36

Antud elamisluba 
pereliikmele, 3

Rahvusvahelise kaitse otsused 2013
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Ehkki alates 2010. aastast on 
varjupaigataotluste arv Eestis 
kolmekordistunud, ei ole kaitse 
saanute arv proportsionaalselt 
suurenenud. 2013. aastal anti 
rahvusvaheline kaitse näiteks 
vaid seitsmele isikule. 2013. aas-
ta Eurostati aruanne kinnitab, et 
Eesti on endistviisi EL-is varju-
paigataotlejate seas ebapopulaar-
seim maa. Taotluste väike arv 
on põhjendatav mitmeti: Eesti 
ebasoodne asukoht, kogukon-
dade vähesus või puudumine.

Nagu juba mainitud, ei võta 
Eesti praegu vastu kvoodipagula-
si. See tähendab, et Eesti ei osale 
ümberasustamise ja -paigutamise 
programmis, mis näeks ette, et aas-
tas saaks Eestis elamisloa kindel 
hulk pagulasi. Eesti migratsiooni-
poliitika on erinev naaberriikide 
Rootsi ja Soome migratsioonipo-
liitikast, sest Rootsi võtab aastas 
vastu umbes 1700–1900 kvoodi-
pagulast ja Soome on alates 2001. 
aastast andnud kaitse umbes 
750-le kvoodipagulasele aastas. 

Tihti räägitakse, et kui var-
jupaigataotleja saab kaitse, siis 
järgneb talle peagi terve tema 
suguvõsa. Ühel hetkel võivad 
ka Eesti pagulased soovida oma 
perekonnaga taasühineda. Siin-
kohal on oluline silmas pidada, 

ANdES RAHVUSVAHELISE KAITSE LIIGA PALjUdELE VARjUPAIGA
TAOTLEjATELE, HAKKAB PAGULASI EESTISSE ROHKEM TULEMA.

„Me juba nägime...vietnamlased, hiinlased… te saate aru - kui üks tuleb siia, siis järgnevad teised ja lõpuks on neid siin väga palju.” 
Naine, 75
„Kui naabrimees on pagulane, siis ta toob veel mingi 10 pagulast sinna. Hirm on selle ees, et tuleb palju neid. Tulevad salaja siia, ta 
hakkab neid seal peitma ja varjama. Aga nii see on. Üks sätib ennast sisse ja kümme on kohe juures, ma tean seda väga hästi. Isegi mitte 
kümme, aga 20. Elavad seal kahekümnekesi kahetoalises korteris.“ Mees, 40 

et perekonnana käsitletakse eel-
kõige tuumikperekonda (abi-
kaasa ja lapsed; lapse vanemad). 
See protsess on keeruline ning 
selle võimaldamiseks on kind-
lad tingimused. Tahe perekonda 
taas ühendada on tavapärane ja 
tervitatav ning sellele peaks riik 
võimaluste piires kaasa aitama. 
Inimõiguste ülddeklaratsiooni 
artikli 16 järgi on perekond ühis-
konna loomulik ja põhiline üksus 

ning perekonnal on õigus saa-
da ühiskonnalt ja riigilt kaitset.

Pagulasel, kes on ümberasu-
mise ja põgenemise tõttu pere-
konnast eraldatud, võib olla ras-
ke oma elu uues asukohariigis 
taasalustada. Euroopa Komis-
joni uuringud näitavad, et pe-
rekondade taasühinemine aitab 
kaitse saanutel kergemini uude 
ühiskonda lõimuda ja selles-
se ajapikku panustama hakata.
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Sageli süüdistatakse Eesti riiki 
selles, et koduste teemadega tege-
lemise asemel (nt vanemaealiste 
ja laste, majanduslikes raskustes 
olevate perede, puudega inimes-
te toetamine), eraldatakse raha 
hoopis varjupaigataotlejate ja 
pagulaste ülalpidamiseks. Muret-
setakse selle üle, et Eesti riik rais-
kab raha inimeste peale, kes on 
Euroopasse tulnud vaid seetõttu, 
et kodumaal ei teeni nad piisavalt 
ning nüüd loodavad nad teiste ar-
velt ja Euroopa riikide sotsiaaltoe-
tuste abil oma elujärge parandada. 

Eesti on kirjutanud alla Gen-
fi pagulasseisundi konvent-
sioonile, mis kohustab andma 
rahvusvahelist kaitset välismaa-
lastele, kes vastavad konvent-
sioonis esitatud nõuetele. Var-

EESTI RIIK PEAKS TEGELEMA KOdUSTE TEEMAdEGA – VARjU-
PAIGATAOTLEjATE ABISTAMINE VäHENdAB RESSURSSE, MIS 
ON NäITEKS VAjALIKUd EESTI LASTE ABISTAMISEKS.

„Oma rahvas nälgib ja nemad tulevad siia logelema [….] kõigepealt tuleb oma rahvaga hakkama saada, aga Eesti riik ei saa ju sellega 
hakkama.” Naine, 55
„Kui ta [Eesti riik] leiab, et tal on neid vabu vahendeid nii palju jalaga segada, et ta võib ka võõramaalasi aidata, no andku tuld siis. Aga 
kõigepealt tehku oma rahvas korda.” Naine, 50

jupaigamenetluse ajal on riik 
kohustatud taotlejale tagama ka 
nende elementaarsed vajadused, 
nt peavari. Samuti tagab riik nei-
le minimaalse rahalise toetuse.  

Neile antav toetus on võrd-
väärne riigis kehtiva toimetuleku-
toetusega, mida võimaldatakse ka 
majandusraskustes olevatele Eesti 
kodanikele. Riigieelarve seisuko-
hast tagatakse toetusi erinevatest 
kuluridadest, seega ei kaota üks-
ki Eesti kodanikust abivajaja var-
jupaigataotlejate tõttu. Eesti riik 
toetab eri toetuste abil mitmesu-
guseid sotsiaalseid rühmi ja jälgib, 
et varjupaigataotlejaid ja püsiela-
nikke koheldaks ühtemoodi. Var-
jupaigataotlejatel ei ole üldiselt lu-
batud menetluse ajal töötada, välja 
arvatud siis, kui nende suhtes ei ole 

aasta jooksul PPA-s otsust tehtud. 
Seetõttu on toimetulekutoetus 
nende ainus sissetulekuallikas. 
Sama põhimõtet rakendatakse ka 
teiste puuduse all kannatavate isi-
kute puhul. Toimetulekutoetuse 
eest peavad varjupaigataotlejad 
menetluse ajal muretsema en-
dale iga kuu kõik eluks vajaliku. 
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Sisseränne ei pruugi olla 
ohuks Eesti kultuurile ja keele-
le, vaid võib rikastada kohalikku 
kultuuriruumi. Eesti Kultuuri-
ministeeriumi üks ülesanne on 
toetada siinsete rahvusvähemuste 
kultuurielu, kultuurilist omapära 
ja keele säilitamist. Mitu kultuu-
riruumi saavad koos eksisteerida, 
ohustamata üksteise identiteeti. 
just sellepärast soodustatakse ka 
rahvusvähemuste kultuuriselt-
side tegevuse toetamist, sest nii 
aidatakse kaasa nende vähemus-
te kultuurielu edendamisele. 

Inimese identiteet ei ole kunagi 
muutumatu. Eesti rahvuslik iden-
titeet edeneb, kui kujundatakse 
mitmekesisust väärtustav ühis-
kond, mis kannab edasi kultuuri-
mälu ja loob soodsad tingimused 
elujõulise ja avatud kultuuriruumi 
arenguks ja kultuuris osalemiseks. 
Kultuuriline mitmekesisus soo-
dustab ka inimeste isiklikku aren-
gut, suurendab nende valikut (nt 
tarbekaubad, toit, meelelahutus, 
oskuste omandamine jne) ning 
pakub neile rohkem eneseteos-

PõGENIKUd/PAGULASEd TULEVAd SIIA OMA KULTUURIRUUMI NOR-
MIdE jA NõUdMISTEGA, OHUSTAdES EESTLASTE IdENTITEETI.

„Ma arvan, et tuleb hoolega uurida selle inimese tausta, et see ei oleks lihtsalt see, et [...] tullakse oma usuaateid siia peale suruma, et oma 
usku levitada.” Naine, 47
„/.../ kui nad tulevad, siis meie hakkame kannatama. Nad ei mõista, kuidas käituda. “ Naine, 80
“Nad tulevad oma kultuuriga. Meil on juba kultuur olemas.“ Naine, 45

tusvõimalusi. Pagulased ei mõtle 
sellele, kuidas oma kultuuri peale 
suruda, vaid otsivad uues ühis-
konnas kohta, kus nad saaksid ra-
hulikult tagakiusukartusest vaba-
na elada. Pigem soovivad nad seda 
teha võimalikult märkamatult, 
et uues keskkonnas kohaneda. 

Muidugi ei saa arvata ega 
nõuda, et inimene loobuks oma 
kultuuritavadest täielikult, sest 
ka pagulase identiteet on ju tema 
kultuuri abil kujunenud. Küll 

aga on oluline tegeleda nende 
integratsiooniga võimalikult va-
rases etapis, et nad puutuksid 
võimalikult palju kokku eesti 
kultuuriga ja ei sulguks kogu-
kondadesse. Nii väike arv inime-
si eestlaste identiteeti muutma 
ei hakka, pigem on nemad ise 
kõige suuremad muutujad. Seega 
oleks mõistlik aidata pagulastel 
mõista paremini Eesti kultuuri. 
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Varjupaigataotlejatele laiene-
vad järgmised õigused: nt õigus 
arstiabile, toidule, majutusele, 
igakuisele rahalisele toetusele. 
Toetus, mis tagatakse varjupai-
gataotlejatele, on samas suurus-
järgus, mille riik võimaldab puu-
duses elavatele inimestele. Alates 
2014. aasta algusest saab puudu-
ses üksi elav inimene või leibkon-
na esimene liige riigilt toetuseks 
90 eurot kuus. Perekonna teise 
ja iga järgmise liikme toimetule-
kupiiri suurus on 72 eurot kuus. 

Pagulased saavad vajadusel ka 
riigilt toetust elukoha leidmiseks, 
mida otsitakse neile majutuskes-
kuse abiga. Kuna nad ei oska tava-
liselt kohalikku keelt, siis on neil 
keerulisem uues keskkonnas tööd 
leida. Seega on pagulastel soovi-
tuslik registreerida end Eesti Töö-
tukassas, et nad saaksid osaleda 

KõIK VARjUPAIGATAOTLEjAd/PAGULASEd ON KOORMAKS MEIE MAjAN-
dUSELE jA SOTSIAALSÜSTEEMILE.

„Ma arvan, et nad jäävad siin töötuks. Esiteks nad ei tea meie keelt, teiseks meil on omal nii palju töötuid, kaasa arvatud ma ise. Ja mis 
nad siis teevad? Nad hakkavad ilmselt varastama, heal juhul. Halval juhul hakkavad tapma, sest inimesed on näljas.” Naine, 57
„Vaadates näiteks, mis on Rootsis. Inimesed elavad riigi kulul, aga ise ühiskonda panustamata. Mida see kaasa toob? Hakkavad oma 
õigusi nõudma ise siis panustamata.” Naine, 28
„Nad ei kohane Eesti eluga, jäävad Eestile jalgu, kes hakkab neid nagu vatil kandma. Nad ei kohane sellesse süsteemi, ei asu tööle ja 
jäävad siia hoolekande objektiks või midagi sellist.” Naine, 30

tööturukoolitustel. Samuti saa-
vad nad sissetulekute puudumisel 
taotleda kohalikust omavalitsu-
sest toimetulekutoetust. Ehkki 
pagulased saavad algul suuremat 
moraalset tuge, on neil siiski sa-
mad õigused ja kohustused nagu 
teistel Eestis elavatel inimestel.

Sotsiaaltoetustest sõltuma 
jäämine ei ole tavaliselt pagulas-
te eesmärk. Balti Uuringute Ins-
tituudi uuringu järgi on paljud 
neist vägagi teotahtelised, soovi-
des kiiresti n-ö jalad alla saada ja 
leida endale töökoht, et mitte toe-
tustest sõltuda. Muidugi esineb 
ka juhtumeid, mille puhul inime-
sed sõltuvadki vaid riigi toetusest. 
Küll aga on Eestis elavate pagu-
laste seast tuua nii mõnigi näide, 
kus inimesed on leidnud töö näi-
teks rahvusrestoranides. Niiviisi 
panustavad nad nii kohalikku 

majandusse kui ka oma kodumaa 
traditsioonide tutvustamises-
se võõrsil ning seetõttu ka eest-
laste silmaringi laiendamisesse. 

Kodanikuühiskonna arene-
mine on üks olulisi ühiskonda 
edasiviivaid jõude. On selge, et 
inimeste empaatiavõime suure-
nemisega kaasneb ka areng ja 
mõtlemise muutumine. Kodani-
kuühiskonna toimimine on mär-
kimisväärselt suurem riikides, kus 
väärtustatakse inimeste mitmeke-
sisust ja erinevust. Samuti väärib 
märkimist tõsiasi, et majanduse 
areng on otseselt seotud kultuu-
ridevahelise dialoogiga. Mitme-
kesisus elavdab riigi majandust 
ja parandab majandusnäitajaid.



IOM-i peadirektor William 
Lacy Swing rõhutas 2014. aasta 
jaanuaris toimunud konverent-
sil davosis, et inimestele peaks 
rändega kaasnevate stereotüüpi-
de kohta põhjalikumaid selgitu-
si jagama: levinud on  arvamus, 
et migratsioon põhjustab ala-
ti kuritegevuse kasvu ja et selle 
tõttu suureneb haiguste levik. 
Arvatakse ka seda, et migran-
did tulevad Euroopasse vaid sel-
leks, et võtta ära meie töökohad. 

PõGENIKE/PAGULASTE RIIKI TULEKUGA SUURENEB ALATI KURITEGEVUS. 

„Ma ei ütle ka, et sealt tulevad ja hakkavad siin tegelikult tegelema ainult kuritegevusega, aga kui neid on palju ja nad on hädas, siis 
paratamatult hakkab kuritegevus. Pealegi, minu meelest seal riikides väga paljud tarbivad narkootikume, see on nende elulaad...“ Naine, 
57
„Tulevad siia ja teevad igasugust huligaansust, siis probleemid ja tuleb nad välja saata.” Naine, 70
“Noh, kuritegevus, narkootikumid...kõik selline seostub ju enamasti ikka nendega.” Mees, 65 

Põgenik on samasugune ini-
mene, nagu me kõik. Samuti on 
nende väärtused sarnased meie 
omadega – neilegi on oluline 
rahu, perekond, tervis ja kodu-
maa. See ei tähenda, et tegemist 
on tingimata kriminaali või terro-
ristiga, kes pages kodumaa võimu-
de eest oma kuritegeliku mineviku 
tõttu. Samal ajal ei saa me aga ka 
sajaprotsendilise kindlusega ku-
nagi ette teada, milline inimene 
on kuritegelike kalduvustega ja 

milline mitte. ÜRO endine pea-
sekretär Kofi Annan on öelnud, 
et ehkki sisserännanute seas võib 
leiduda kriminaale, ei saa me 
kuidagiviisi väita, et nad kõik on 
kriminaalid. Põgenik või pagula-
ne ei ole inimene, kelle tegevused 
kalduvad juba eos kuritegevusele. 

Hoopis eraldi teema on aga 
migrantide haavatavust ärakasu-
tavate inimeste ebaseadusliku te-
gevuse tõttu kasvav kuritegevus. 
Euroopa Parlamendi president 
Martin Schulz on tõdenud, et 
migratsioon, nagu see tänapäe-
val eksisteerib, toob tõesti kaasa 
kuritegevuse määra suurenemi-
se. Kurjategijad ei ole aga mitte 
põgenikud, vaid hoopis lokkav 
inimkaubitsejate ja smugeldaja-
te võrgustik, kes lõikavad antud 
olukorrast süstemaatiliselt kasu, 
kuritarvitades maailma eri paigus 
viibivate migrantide abitust. Tao-
lise kuritegevuse kasvu tõkesta-
miseks ning surmade vältimiseks 
võiks kaaluda anda migrantidele 
rohkem seaduslikke võimalusi, et 
jõuda ohutumalt nt Euroopasse. 

Müüt 11: 
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Milline on varjuPaigataotleja 
teekond eestis?

Legend

1. Põgenik on jõudnud Eesti Vabariigi piiri-
punkti ning palub piirivalvuritelt varjupaika.

2. Inimene viibib juba Eesti Vabariigis ja pöördub 
varjupaiga taotlemise sooviga kohe PPA poole. 

3. Varjupaigataotluse esmaste toimingu-
te ajal tagab PPA taotlejale tõlketeenused.

4. Inimeselt küsitakse varjupaiga taotlemise 
põhjuse ning reisiteekonna kohta Eestisse. 
Esmaste toimingute hulka kuuluvad ini-
mese ja tema asjade läbivaatus, tema doku-
mentide ja isiklike asjade hoiulevõtmine; 
pildistamine ning ka sõrmejälgede võtmine, 
kui tegemist on vanema kui 14-aastase ini-
mesega. Selles staadiumis selgitatakse välja 
ka see, milline riik hakkab dublini määru-
se järgi varjupaigataotlust menetlema. Ini-
mene viibib Eestis niikaua, kui menetluse 
eest vastutavat riiki ei ole välja selgitatud. 

5. Inimese varjupaigataotlus lükatakse piiril ta-
gasi juhul, kui 1) ta on saanud rahvusvahe-
lise kaitse mõnes teises riigis; 2) tema pärit-
oluriiki on alust pidada turvaliseks või 3) ta 
saabus Eestisse riigi kaudu, mida võib pidada 
tema jaoks turvaliseks kolmandaks riigiks. 
Kui varjupaigataotlus lükatakse piiril tagasi, 
saab  otsuse vaidlustada Eesti halduskohtus. 

6. Varjupaigataotlus võetakse pii-
ril vastu, kui ei ilmne taotluse taga-
silükkamise aluseid (vt punkti 5).

7. Kui varjupaigataotlust piiril tagasi ei lükata, 
alustab PPA varjupaigataotluse menetlust, 
et tuvastada, kas taotlejale saab anda Eestis 
varjupaika. Menetlemise ajaks majutatak-
se taotleja varjupaigataotlejatele mõeldud 
majutuskeskuses, kus tagatakse esmased 
vajadused, st arstiabi, keeleõpe ja teised tee-
nused. Väljaspool vastuvõtukeskust elami-
seks peab taotleja esitama vastava avalduse 
PPA-le ning tal peab olema piisavalt rahalisi 
vahendeid või kedagi, kes teda majutada ja 
ülal pidada saab. Menetlemise ajaks võidak-
se taotlejat paigutada ka kinnipidamiskesku-
sesse, kui selleks on vajadus ja seaduslik alus 
isikult vabaduse võtmiseks. Varjupaigataotlu-
se menetlemine võib kesta kuni kuus kuud.

8. MTÜ johannes Mihkelsoni Keskus (jMK) 
pakub varjupaigataotlejatele tugiisiku-
teenust. Teenus jätkub ka pärast kaitse 
saamist, juhul kui inimene seda soovib.

9. IOM Eesti esindus pakub nii varjupaigataot-
lejatele kui ka rahvusvahelise kaitse saajate-
le kultuurilise orientatsiooni koolitusi, mis 
aitavad kohaneda ja valmistuda eluks Eestis. 

10. Varjupaigamenetluse jooksul tehakse 
taotlejaga vähemalt üks intervjuu, mille 
käigus saab ta PPA menetlejale selgitada 
põhjalikult kõike, mis tema varjupaiga-
taotlust puudutab. Vajadusel kaasatakse 
intervjuusse ka tõlk. Menetluse jooksul 
on inimesel alati õigus loobuda oma var-
jupaigataotlusest ja koju tagasi pöörduda.

11. Varjupaigataotlejal on õigus tasuta õi-
gusabile ja esindatusele kogu menetluse 
jooksul. Tasuta õigusabi ja esindatust, kui 
selleks on soov, pakub riigi tasuta õigu-
sabi ja ka SA Eesti Inimõiguste Keskus. 

12. Kui taotleja soovib vabatahtlikult koju 
tagasi pöörduda, saab ta IOM Eesti esin-
dusest taotleda tuge, mis sisaldab nõusta-
mist, reisieelset abi, vajalike dokumentide 
muretsemist, reisi korraldamist ja või-
malusel ka reintegratsiooni päritoluriigis. 

13. Kui taotlejale rahvusvahelist kaitset ei anta, 
on tal õigus otsus halduskohtus vaidlusta-
da 10 päeva jooksul pärast otsuse teatavaks 
tegemist või lahkuda selle aja jooksul riigist 
vabatahtlikult. Vastasel juhul on ta sunni-
tud Eestist lahkuma. Kui varjupaigataotleja 
otsustab otsuse vaidlustada, võib ta pöör-
duda abi saamiseks tasuta õigusabi poole.

14. Kui kohus lükkab apellatsiooni tagasi, on 
varjupaigataotlejal õigus otsus edasi kaeva-
ta. Kohtumenetluse ajal võib inimene elada 
varjupaigataotlejate majutuskeskuses ning 
tal on õigus pöörduda vabatahtlikult oma ko-
dumaale kogu kohtumenetluse aja jooksul. 

15. Kui inimene ei soovi otsust kohtusse edasi 
kaevata, on tal aega 10 päeva, et riigist lah-
kuda. Selleks võib ta kasutada IOM-i abi.

16. Kui inimene ei lahku riigist vabatahtlikult 
ettenähtud ajal, siis paigutatakse ta kinni-



pidamiskeskusesse ja saadetakse riigist välja.
17. Kui PPA menetlus näitab, et varjupaiga-

taotleja vajab rahvusvahelist kaitset, siis 
antakse talle Eestis elamiseks elamislu-
ba: pagulasele kolmeks aastaks, täienda-
va kaitse saajale üheks aastaks. Vajadu-
sel pikendatakse mõlemaid elamislubasid.

18. Pärast seda, kui varjupaigataotleja on saanud 
rahvusvahelise kaitse, aitab varjupaigataotle-
jate majutuskeskus teda nii elukoha otsimi-
sel kui ka uues keskkonnas sisseseadmisel.

19. Töökoha leidmiseks peab pagulane eel-
kõige pöörduma Eesti Töötukassa poo-
le. Samuti aitavad teda töökoha otsingutel 
jMK tugiisikud ja MTÜ Eesti Pagulasabi. 
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