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Pääkirjoitus

Pakolainen
keskuudessamme
T

avan takaa joulun jännityksen, perhekeskeisyyden ja kaupallisuuden takaa nousee toinen todellisuus; yksinäisyys. Yksinäisyyttä
joukossa ja yksinelävänä, juuri silloin kun pitäisi kokea läheisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Joulun sanoman
äärelle hiljentyminen vieraassa maassa ja oudossa
kulttuurissa voi vetää todella hiljaiseksi.
Oletteko kuulleet mitään niin yksinäistä kuin yksinhuoltaja-maahanmuuttajanainen? Yhteiskuntaan
sulautuminen vaatii ihmissuhteita, joita syntyy yhteisen kielen ja yhteisen tekemisen kautta. Maahanmuuttajanaiset ovat miehiä heikommassa asemassa.
He joutuvat usein kantamaan uuteen kotimaahansa
patriarkaalisen kulttuurin taakan, joka tuo mukanaan väkivaltaa, syrjäytymistä ja köyhyyskierrettä.
Naiset joutuvat usein myös kokemaan syrjintää miehiä useammin: sukupuolensa tai etnisen alkuperänsä takia, vastaanottavan yhteiskunnan ja myös
oman etnisen yhteisönsä, sukunsa ja perheensä keskuudessa.

Oletteko kuulleet mitään niin
yksinäistä kuin yksinhuoltajamaahanmuuttajanainen?

Maahanmuuttajien työttömyysaste on kolminkertainen muuhun väestöön verrattuna. Työttömyys
johtaa usein pitkäaikaiseen syrjäytymiseen, asunnottomuuteen ja huono-osaisuuteen.
Suuri joukko maahanmuuttajanaisia elää yhteiskunnan marginaalissa ja syrjäytyy omaan etniseen
yhteisöönsä. Tutkimuksien mukaan maahanmuuttajanaiset ovat miehiä syrjäytyneempiä ja jäävät miehiä helpommin työmarkkinoiden ulkopuolelle.
Suvaitsevaisuutta ei voi lailla säätää, siihen tarvitaan asenteiden muutosta. Maahanmuuton ongelmat
ja kulttuurien törmäykset saavat aina aikaan turhia
ennakkoluuloja. Niitä voi jokainen kohdallaan välttää selvittämällä pakolaisuuden ja maahanmuuton
taustat ja keskustalaiseen tapaan kohtaamalla jokaisen ihmisen ihmisenä. Näkisimmepä kulttuurien kirjon myös suurena rikkautena.
Siirtolaisuus ei maailmanhistoriassa ole uutta.

Viime vuosikymmenien aikana maailmalla lisääntyneet ja yhä kasvavat kriisit ovat saaneet aikaan
myös toisenlaisen maahanmuuton, joka on jo sanana saanut ikävän kaiun. Liikkumisen helpottuminen, kansainvälistyminen ja rajojen aukeaminen
tuo hyvinvoiviin maihin yhä kasvavaa maahanmuuton painetta. Ennusteiden mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana Suomen ulkomaalaisväestö on
tuplaantumassa tämänhetkisestä tilanteesta.
Tilanne luo haasteita koko yhteiskuntaan. Ei ole
tarkoitus, että suomalaisen yhteiskunnan hyvin toimivaa järjestelmää käytetään väärin, mutta turha
vierauden pelko ja leimaaminen ei myöskään auta
ketään. Järjestelmän osalta on luotava keinot ja välineet oikeassa hädässä olevien auttamiseksi, mutta
samalla myös väärinkäyttöjen tunnistamiseksi ja niiden ehkäisemiseksi.
Kansainvälisyys on pienen maan valttikortti, ja
me myös tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa.
Jo nyt joillakin aloilla on pulaa osaajista, ja tarpeeseen voisi nykyistä useammin vastata ulkomaalaistaustainen työntekijä. Koulutetut ihmiset eivät saa
jumiutua aliarvoisiin töihin tai työttömyyden loukkuun vain siksi, että meidän järjestelmämme ei heidän osaamistaan tunnista.
Lehdessämme on esitelty Vuoden pakolaisnainen,
joka upealla tavalla edustaa kaikkia niitä naisia,
jotka ovat joutuneet kohtaamaan vieraan kulttuurin
alun perin tahtomattaan, myöhemmin siihen sopeutuen. Näin joulun alla on hyvä muistaa myös kaikkien tuntemaa vuosituhannen pakolaisnaista, joka
esikoispoikansa ja miehensä kanssa pakeni hirmuvaltias Herodesta Juudeasta Egyptiin. Muistimme
ei voi myöskään olla niin lyhyt, että unohtaisimme
kymmenet tuhannet suomalaislapset, jotka lähetettiin sotaa pakoon naapuriimme Ruotsiin.
Pakolaisuus ja maahanmuutto on aina ollut ja tulee aina olemaan osa maailman menoa; jokainen
meistä vuorollaan tarvitsee toisen ihmisen ja kansakunnan suvaitsevaista mieltä ja huolenpitoa.
Elsi Katainen
kansanedustaja
Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja
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