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Turvapaikanhakijatilanne nuorten silmin 

  
Uutiset pakolaiskriisistä ja turvapaikanhakijoista täyttävät niin sosiaalisen median kuin myös perinteisen 
median. Kauhukuvia maalaillaan lööppien sivuilla loppuvista työpaikoista, verorasitteesta kuin myös 
”monikulttuurisellisesta painajaisesta”. Suomen punaisen ristin mainokset nälkää näkevistä syyrialaislap-
sista pyörivät TV:ssä ja samaan aikaan internetin kommenttipalstat ovat pullollaan vihaisia ahdasmielisiä 
suomalaisaikuisia. Mistä nuoren tulisi tietää kuinka ajatella tai jopa toimia? 
 
Jyväskylän nuorisovaltuusto tahtoo haastaa koulut ja muut nuorisotoimipaikat olemaan mukana kehittä-
mässä yhteiskunnallisesti suvaitsevampaa ja solidaarisempaa maailmaa. Monet nuoret eivät saa kai-
paamaansa informaatiota siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu, tai mitä mahdollisia muutoksia heidän 
arkipäiväisessä elämässään mahdollisesti saattaa tapahtua. Tästä syystä koemme äärettömän tärkeäksi 
lisätä pakolaiskriisistä informoinnin opetukseen. Emmekä vain puhu yksittäisestä tunnista opetussuunni-
telmaan, sillä jokainen asiaan vähänkin perehtynyt ymmärtää, ettei nyt puhuta lyhyestä ”ohimenevästä” 
ilmiöstä vaan muutoksessa yhteiskuntarakenteessamme.    
Teiltä aikuisilta toivoisimme kuitenkin asiantuntijuutta ja kykyä realistisuuteen asiaa käsiteltäessä nuorten 
kanssa. Populistiseen sävyyn pauhaaminen tai liian aatteellisesti asiasta puhuminen ei ole ratkaisu jota 
kaipaamme. Erityisesti niille nuorille, joiden kotioloissa pakolaiskriisistä keskustellaan vain negatiiviseen 
ja jopa rasistiseen sävyyn, koemme elintärkeiksi tarjota mahdollisuus kuulla toisensuuntaista tietoa ja 
näkökulmia tilanteeseen sekä puuttua näin iskostuviin ennakkoluuloihin ja stereotypioihin, jotka voisivat 
jopa äärimmäisen kärjistyneinä johtaa väkivaltaisuuksiin taikka rotusyrjintään. 
Nuorille tulisi myös kertoa keinoista, kuinka he voivat auttaa pakolaiskriisissä. Erilaiset varainkeruut sekä 
rahalliset lahjoitukset saattavat olla köyhyysrajan alapuolella asuville nuorille oman hyvinvointinsa takia 
mahdoton keino auttaa, mutta silti halu olla apuna on suuri. Monet myös kaipaavat konkreettisempaa 
tunnetta avunantoon, jossa he pääsevät näkemään auttamansa ihmiset ja oman kädenjälkensä. 
 
Lopettava nuorisovaltuusto toivookin tulevan kauden 2015–2016 yhdeksi ”kärkiteemaksi” turvapaikanha-
kijoiden ja maahanmuuttajien kanssa yhdessä tapahtuvaa toimintaa. Kehotamme myös ottamaan aktii-
vista roolia kehittämään yhteistyökeinoja siihen, kuinka suomalaisnuoret voivat vertaistuen ja vaikuttami-
sen kautta auttaa pakolaisnuoria kotiutumaan, ja luomaan jopa uusia ystävyyssuhteita kulttuurien kes-
ken. Ideoina vanhat valtuutetut puhuivat jopa tekstiilityön tunneilla toteutuvista villasuk-
ka/vaateprojekteissa, joissa nuoret voisivat tehdä itse käyttövaatteita jotka lahjoitettaisiin vastaanotto-
keskuksiin. Myös koulun oppilaiden ”kummityöskentely” on yksi nuorisovaltuuston ehdotuksista. Esimer-
kiksi kouluissa tapahtuvan tukioppilastoiminnan työnkuvaa voisi laajentaa turvapaikanhakija-
avustamiseen.  
 
Elämme taloudellisesti vaikeita ja jopa ahdistavia aikoja, jotka painavat monen harteita, mutta on tärkeää 
tehdä selväksi, etteivät itku tai valitus ole keinoja asioiden muuttumiseen. Ja vaikka sanotaankin että 
tieto lisää tuskaa, on mielestämme tietämättömyyteen jääminen ja tämän pohjalta spekulointi vielä he-
delmättömämpää. Näihin sanoihin päätämme kehotuksemme tarttua toimeen ja saattaa muutos uusille 
urille kohti jopa mahdollisia ratkaisuja.  
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