1. Kysymys
Ovatko ulkosuomalaiset mielestänne lähinnä Suomesta paremman elämän toivossa karanneita oman
edun tavoittelijoita vai juhlapuheiden Suomen lähettiläitä maailmalla. Onko puolueellanne mitään
mielipidettä ulkosuomalaisista?

Kokoomus:
Ulkosuomalaiset ovat tärkeä voimavara Suomelle. He toimivat lähettiläinä tehden Suomea ja
suomalaisuutta tunnetuksi maailmalla, ja tuovat yhtä lailla ulkomailla oppimiaan tietoja ja taitoja
Suomeen. Olisi tärkeää vahvistaa tätä vuorovaikutusta, että ulkosuomalaisten siteet kotimaahansa eivät
katkea ja että yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan säilyy. Kokoomus haluaa edistää rakentavaa
kansainvälisyyttä impivaaralaisen eristäytymisen sijaan. Yhteys ulkosuomalaisiin on tärkeä tekijä myös
Suomen kansainvälistymisessä.

Keskusta:
Ulkosuomalaiset ovat Suomelle voimavara maamme kulttuurin ja kielten edustajina ulkomailla.
Poliittisten päättäjien kannattaa toiminnassaan tämä huomioida esimerkiksi osallistumalla aktiivisesti
ulkosuomalaisten tapahtumiin ulkomaanmatkojensa yhteydessä ja muutoinkin tapaamalla heitä.

SDP:
SDP:n tavoitteet maailman kehittämiseksi yhä oikeudenmukaisempaan ja kansalaisen tarpeita
palvelevaan suuntaan ovat varmasti yhteisiä kaikille suomalaisille. SDP ajaa myös ulkomailla asuvan
etuja.
Suomalaisilla on luonnollinen vapaus valita missä asuvat ja viettävät aikaansa. Ulkomaille muuttamista ei
siis voi pitää eettisesti mitenkään vääränä.
SDP toimii kaikkien suomalaisten eduksi. Pyrimme toiminnassamme huomiomaan myös
ulkosuomalaisten asiat. Meille tärkeimmät tekijät ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja solidaarisuus.
Tämä koskee niin yksilön mahdollisuuksia saada koulutusta, hyvinvointipalveluita kuin myös parempia
mahdollisuuksia elämäänsä. SDP on voimakkaasti Euroopan unionin kehittämiseen sekä globaaliin
kestävään kehitykseen eli sosiaaliseen, taloudelliseen kuin ekologiseen kehitykseen sitoutunut puolue.

Vihreät:
Vihreät korostavat, että ulkosuomalaiset ovat moninainen ryhmä. Ei ole yhtä tyypillistä ulkosuomalaista,
vaan satoja eri syitä, miksi ihmiset ovat löytäneet elämänsä polun Suomen ulkopuolella: kuka työn, kuka
rakkauden, kuka kutsumuksen jne. tähden. Suhtaudumme ulkosuomalaisiin yhtenä luontevana osana
kansainvälistä suomalaisuutta kansainvälisessä maailmassa.

RKP:
Suomalaiset ovat aina muuttaneet maailmalle ja tuonut sieltä takaisin uusia ajatuksia ja tietoa kotoSuomeen, tämä on myös olennaisesti vaikuttanut hyvinvointiimme.

Suomalaiset maailmalla ovat ilman muuta Suomen lähettiläitä – olemme aina asuneet ympäri maailmaa
ja tulevaisuudessa ihmiset luultavasti siirtyvät paikasta toiseen yhä enemmän. Kotiin Suomeen on
kuitenkin aina tervetullut takaisin.

Perussuomalaiset
Ulkosuomalaisista selkeä enemmistö on muuttanut työn perässä ja he edustavat korkeata työmoraalia.
Näin ollen he ovat erinomaisia käveleviä mainoksia Suomelle ja suomalaisuudelle. Syytä huomioida, että
viime vuosina suomalaisia on myös lähtenyt Suomesta pakoon sekä tuulivoiman infraääntä että huonoa
sisäilmaa.

Vasemmistoliitto:
Vasemmistoliitossa ei ajatella, että Suomesta pois muuttaneet olisivat ”karanneita” henkilöitä tai että
poismuuttamisessa olisi jotain väärää. Vasemmistoliitto on aktiivisesti kannattanut esimerkiksi
ulkosuomalaisten äänestysmahdollisuuksien parantamista ja kannattanut kirjeäänestyksen
toteuttamista kuitenkin niin, että ulkomailla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet äänestää myös
esimerkiksi lähetystöissä.

Sininen tulevaisuus:
Suomen kieli ja suomalaisuus on Siniselle tulevaisuudelle erittäin tärkeitä teemoja, ja puolustamme
suomea ja suomalaisia sekä Suomessa että ulkomailla. Esimerkiksi juuri tänä syksynä Sinisten
puheenjohtaja Sampo Terho nosti Ruotsin kulttuuri- ja vähemmistöministerin kanssa keskustellessaan
ruotsinsuomalaisten kieltenopetuksen ongelmat esille ja vaati tähän korjausta.
Kysymys siitä, ovatko ulkosuomalaiset lähteneet paremman elämän toivossa tai jostain muista syistä ei
ole meille merkittävä. Jokaisella pitää olla oikeus etsiä onnea sieltä, mistä haluaa parhaaksi katsomillaan
tavoilla. Suomi ei sitäpaitsi suomalaisesta katoa, vaikka asuisi ulkomaillakin.

