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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ilman huoltajaa Suomeen tulleet pakolaisnuoret. Nuorten tilanteessa on erityistä vanhemmista ja perheestä
erossa oleminen. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, millaisia sosiaalisia verkostoja nuorilla on ja mistä nuoret saavat sosiaalista tukea.
Ilman huoltajaa Suomeen tulleet nuoret asuvat yleensä laitoksissa tai sukulaisperheissä. Tehtävänäni on ollut selvittää, millaiset ovat ilman
huoltajaa tulleiden nuorten vastaanottokäytännöt ja asumisjärjestelyt. Kuvaan työssäni laitoksissa ja sukulaisperheissä asuvien nuorten sosiaalisia
suhteita, arkea ja asumista. Selvitän myös, millainen on ilman huoltajaa Suomeen tulevien nuorten laillinen asema ja turvapaikkaprosessi.
Sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen tuen teoria muodostavat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Tutkimus on laadullinen, ja se perustuu
kuukauden pituiseen etnografiseen kenttätyöhön sekä teemahaastatteluihin. Vietin reilun kuukauden laitoksissa, joissa nuoret asuvat. Haastattelin
viittätoista ilman huoltajaa Suomeen tullutta nuorta. Suurin osa heistä asuu laitoksissa, osa sukulaisperheissä ja muutama oli hiljattain muuttanut
asumaan yksin tukiasuntoon.
Osa nuorista ei tiedä, missä heidän perheensä on, osa taas on yhteydessä perheeseen. Nuoret kaipaavat perheen tukea ja varsinkin äitiään. Lisäksi
nuoret ovat huolissaan perheen kohtalosta. Osalla nuorista on sisko tai veli Suomessa. Sisarukset ovat läheisiä ja pystyvät usein tukemaan
toisiaan.
Monille nuorille laitosten henkilökunta ja muut laitosten nuoret ovat tärkeitä ja melkein kuin perhe. Monilla laitoksissa asuvilla nuorilla on sekä
omanmaalaisia että suomalaisia ystäviä. Suomalaisia tovereita monet ovat löytäneet harrastusten kautta, mutta koulussa useimmilla ei ole
ystävyyssuhteita. Vaikka monilla on kavereita, hyvistä ystävistä on pulaa. Joillakin nuorilla ei ole ikäisiään kavereita eikä ystäviä laitoksen
ulkopuolella. Rasismi on osa nuorten arkea ja vaikeuttaa suhteiden solmimista suomalaisiin.
Laitoksissa asumisen hyviä puolia on mm. se, että siellä nuoria valmennetaan itsenäiseen elämään suomalaisessa yhteiskunnassa.
Sukulaisperheissä asuvilla nuorilla taas on ympärillään maanmiehiä, omaa kieltä ja kulttuuria, mutta heillä on laitoksissa asuvia vähemmän
kontakteja suomalaisiin. Sukulaisperhe voi tuntua melkein omalta perheeltä.
Turvapaikka- ja perheenyhdistämishakemusten pitkät käsittelyajat lisäävät nuorten huolia sekä vaikeuttavat kotoutumista ja tulevaisuuden
suunnittelua. Suomeen jäämistä helpottaisi huomattavasti perheen tänne saaminen.
Pysyvät aikuiskontaktit ovat nuorille välttämättömiä, olivatpa kontaktit maanmiehiin tai suomalaisiin. Nuoret saavat sosiaalista tukea Suomessa
olevilta sukulaisperheiltä ja sisaruksilta, laitosten työntekijöiltä, ulkomaalaisilta kavereilta, tyttö- tai poikaystäviltä sekä suomalaisilta
ystäväperheiltä. Vaikeista taustoista huolimatta nuorten elämä on melko hyvällä mallilla, ja kaikilla on tulevaisuudensuunnitelmia.
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