Pakolaistaustaiset nuoret
tarvitsevat elämäänsä toivoa,
tukea ja erilaisia tarinoita
Suomi on todistetusti maa, jossa sukupuolesta ja perhetaustasta
riippumatta voi nousta yhteiskunnan huipulle asti.
Mutta ovatko samat mahdollisuudet myös Suomeen
muualta muuttaneiden ulottuvilla?
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aailmassa on tällä hetkellä yli 70 miljoonaa kotiseudultaan pakenemaan joutunutta ihmistä. YK:n pakolaisjärjestön mukaan vajaalla neljäsosalla pakolaisista on pääsy
toisen asteen koulutukseen ja vain kolmella prosentilla korkea-asteen koulutukseen. Suomessa tilanne on toki parempi,
mutta myös täällä maahanmuuttajataustaiset nuoret keskeyttävät toisen asteen opintonsa muita todennäköisemmin ja
päätyvät kantasuomalaisia nuoria harvemmin yliopistoihin
tai muihin korkeakouluihin. Lisäksi tutkijat ovat nostaneet
esiin huolen koulutusvalintojen etnistymisestä eli tietyn
taustaisten nuorten kasautumisesta tietyille aloille.

dollisista koulutus- ja urapoluista; roolimalleja, jotka rohkaisisivat heitä ylittämään rajoja.

Ilmiön taustalta on löydettävissä useita syitä. Tutkija AnneMari Soudon mukaan yksi etnisesti erilaiseksi mielletyn
nuoren valintoihin vaikuttavista tekijöistä on se, mitkä alat
tai oppilaitokset nuori ylipäänsä näkee itselleen mahdollisina. Ammatillisia kiinnostuksenkohteita ja omia vahvuuksia
enemmän nuoren valinta saattaa riippua siitä, missä oppilaitoksessa hän uskoo tulevansa sosiaalisesti hyväksytyksi,
toisin sanoen solahtavansa joukkoon. Myös samaistuttavien
mallien puuttuminen erilaisista koulutus- ja työelämäpoluista voi johtaa siihen, että nuori päätyy tuttuun ja turvalliselta
tuntuvaan vaihtoehtoon.

”Ammatillisia kiinnostuksenkohteita ja
omia vahvuuksia enemmän nuoren
valinta saattaa riippua siitä, missä
oppilaitoksessa hän uskoo tulevansa
sosiaalisesti hyväksytyksi.”

Tarinoilla on merkitystä

Nigerialainen kirjailija Chimamanda Ngozi Adichie on puhunut ”yhden tarinan vaarasta”. Tällä hän tarkoittaa sitä, kun
joku tai jokin esitetään tietynlaisena yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes se lopulta aletaan nähdä pelkästään sellaisena.
Adichie itse varttui länsimaisten kirjojen parissa ja kuvitteli
sen vuoksi pitkään, etteivät hänen kaltaisensa ”käkkärätukkaiset, suklaan väriset” tytöt voisi esiintyä kirjallisuudessa.
Tämä käsitys muuttui vasta hänen löydettyään afrikkalaisen
kirjallisuuden kautta myös muunlaisia kertomuksia.

Muutos edellyttää rohkeutta ylittää rajoja

Yksi Rajanylittäjät-hankkeessa tarinansa jakaneista on
5-vuotiaana Somaliasta Suomeen muuttanut Ifrah. Vielä lukioikäisenä Ifrah haaveili matkailualasta, mutta yhteisökulttuurissa kasvaneena valinta ei ollut yksin hänen. Vanhemmat eivät hyväksyneet alavalintaa, vaan toivoivat, että Ifrah
käyttäisi mahdollisuutensa paremmin hyväksi ja opiskelisi
esimerkiksi lääkäriksi.

Moni pakolaistaustainen nuori elää Ifrahin tavoin kulttuurissa, jossa oman perheen lisäksi myös laajemman yhteisön
odotukset vaikuttavat nuoren elämään ja valintoihin. Luokanopettaja ja monikulttuurisuuden asiantuntija Zahraa Al
Taken mukaan pakolaistaustaisen nuoren ohjauksessa onkin
tärkeää ymmärtää, että taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä, jotka rajaavat nuoren valinnanmahdollisuuksia.
Al Taken mukaan yhteisökulttuurissa koulutukseen liittyvät
valinnat vaikuttavat nuoren asemaan yhteisössä ja sitä kautta
aina avioliittovalintoihin asti.
– Se voi näkyä esimerkiksi paineena opiskella tai olla opiskelematta tiettyä alaa ja tyttöjen kohdalla myös paineena löytää

Elämme tarinoiden ympäröimänä ja olemme kaikki niiden
vaikutuksille alttiita etenkin silloin, kun kyse on asiasta, josta meillä ei ole omakohtaista kokemusta tai parempaa tietoa. Tarina Afrikasta köyhyyden ja katastrofien maanosana
on tuttu meistä jokaiselle, mutta esimerkkejä löytyy lähempääkin. Kun puhumme pakolaisista, näemmekö vain avuntarvetta ja uhkia vai myös ihmisissä piilevää sinnikkyyttä ja
potentiaalia? Tai kun kohtaamme huivipäisen tytön, tiedämmekö hänen tarinansa jo ennen kuin hän kertoo sen meille?
Sillä, minkälaisia tarinoita kerromme ja kuulemme, on merkitystä. Adichien mukaan yhden tarinan ongelma on siinä,
että se luo stereotypioita, jotka ovat aina puutteellisia versioita todellisuudesta. Jos ihminen kaikessa monimutkaisuudessaan nähdään stereotypian kautta, häneltä riistetään mahdollisuus tulla kohdatuksi omana ainutlaatuisena itsenään.
Yhden tarinan valtaa voidaan murentaa kertomalla mahdollisimman paljon erilaisia tarinoita ja sallimalla tarinoiden
kohteista tulla tarinoiden kertojia. Tämä ajatus oli taustalla
myös lähtiessämme suunnittelemaan parhaillaan käynnissä
olevaa Rajanylittäjät-hanketta. Halusimme tarjota nuorille
vaihtoehtoisia tarinoita pakolaisena Suomeen tulleiden mahZahraa Al Take on paitsi koulutettu opettaja ja asiantuntija, myös tärkeä roolimalli nuorille.
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opiskelupaikka omalta paikkakunnalta riittävän läheltä perheen valvovaa silmää, Al Take havainnollistaa.

Rajanylittäjät-hankkeessa kerätyt uratarinat löytyvät osoitteesta kesalukioseura.fi/rajanylittajat

Al Taken mielestä opinto-ohjaajan ei pidä pelätä yhteisökulttuurista kumpuavia rajoitteita, vaan avartaa rohkeasti nuoren
näkökulmia ja maailmaa.

Tämä julkaisu on tuotettu Euroopan unionin
rahoitustuella. Tämän julkaisun sisällöstä vastaa
tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa
katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

– Dialogi vanhempien kanssa on avain moniin ongelmiin, Al
Take toteaa, ja lisää, että nuoren itsensä lisäksi koko perheelle
on tärkeää kertoa eri aloista ja näyttää onnistuneita esimerkkejä yksilöistä, jotka ovat poikenneet yhteisön asettamista
rajoitteista ja päässeet elämässä pitkälle.
Tarina ei kerro, minkälaisia keskusteluja Ifrah kävi opintoohjaajansa kanssa. Ifrahin osalta tilanne ratkesi, kun hän lukion jälkeisen mietintävuoden aikana työskenteli koulussa
ja sai siellä kipinän lähteä opiskelemaan luokanopettajaksi.
Omakohtaisista kokemuksista on Ifrahin mukaan ollut paljon hyötyä työssä monikulttuurisessa koulussa ja myös monenlaisista taustoista tulevien oppilaiden vanhempien kohtaamisessa.

Toivo auttaa eteenpäin

Pakolaisuus on useimmille epäilemättä elämän mullistava
kokemus. Tilastojen valossa pakolaisperheet kamppailevat usein erilaisten sosiaalisten haasteiden kanssa, ja vanhemmuuden riskitekijät (työllistymisvaikeudet, köyhyys,
traumaattiset kokemukset) heijastuvat monin tavoin myös
lasten hyvinvointiin. Pidemmällä aikavälillä pakolaisuuden
vaikutukset ovat silti hyvin yksilöllisiä. Yhdellä pakolaisuus
vaikuttaa elämään vain vähän, toisella kokemukset kulkevat
mukana loppuelämän.
Yalen yliopistossa tutkijat halusivat selvittää, miksi jotkut
selviytyvät koettelemuksista paremmin kuin toiset. Tutkijat
löysivät vaikeista lähtökohdista menestykseen ponnistaneilta yhden yhdistävän tekijän: toivon. Lapset, jotka kykenivät
kuvittelemaan itselleen paremman tulevaisuuden, puskivat eteenpäin vallitsevista olosuhteista ja vastoinkäymisistä
huolimatta. Samankaltaisia ajatuksia toivon merkityksestä
selviytymisen kannalta ovat esittäneet monet muutkin. Esimerkiksi keskitysleireiltä hengissä selvinnyt neurologi ja psykiatri Viktor E. Frankl on todennut, että ruoan ja lääkkeiden
puutetta enemmän leireillä kuoltiin toivon puutteeseen.
Ehkäpä juuri toivon ylläpitäminen ja vahvistaminen on tärkeintä, mitä erityisesti pakolaistaustaisen nuoren hyväksi voi
tehdä. Siihen riittää yksi ihminen, joka uskoo nuoreen ja auttaa häntä näkemään ympärillä ja tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Kun toiveikkuus saadaan valjastettua aktiiviseksi
ajatteluksi, suunnitteluksi ja toiminnaksi ajatusten toteuttamiseksi, kaikki on mahdollista.
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