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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Epävirallisia keinoja käyttävä naisten kansainvälinen siirtolaisuus on maailmanlaajuisella tasolla yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö. Samalla se
on arjen todellisuutta, jossa ihmiset etsivät konkreettisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Naiset aktiivisina ja vastuullisina toimijoina
kansainvälisen epävirallisia keinoja käyttävän siirtolaisuuden kentällä ovat olleet tutkimuksessa ja keskustelussa marginaalisessa asemassa.
Siirtolaisuusyrityksessään kiinnijääneiden siirtolaisnaisten toimijan rooli on ollut sitä vieläkin enemmän.
Tässä tutkimuksessa pyrin tuomaan Mexicon keskussiirtolaisasemalla kohtaamieni epävirallisia keinoja käyttävässä naisten kansainvälisessä
siirtolaisuudessa kiinnijääneiden siirtolaisnaisten puheenvuoroja ilmiön ympärillä käytävään keskusteluun. Lähestymistapani on syklinen.
Lähden kirjoittajana liikkeelle globaalista siirtolaisuudesta laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Etenen tarkastelemaan konkreettista kokemusta
epäonnistumisen hetkestä keskussiirtolaisasemalla. Siirtolaisnaisten puheenvuoroja peilaan keskusteluun, siirtolaisuusteorioihin ja
-tutkimukseen.
Tutkimukseni keskiössä on naisten epävirallinen siirtolaisuus liikkeessä ja samalla kokemus siirtolaisuusyrityksessä epäonnistumisesta,
kiinnijäämisen hetkestä. Tätä hetkeä ei siirtolaisuuden tutkimuksessa ole juuri käsitelty. Naisten puheenvuorojen kautta piirrän kuvaa myös
viranomaistyön ja sosiaalisen työn asiakkuudesta jatkuvasti ylikuormitetuissa siirtolaiskeskuksissa rikkaan ja köyhän maailman rajalla. Meksiko
on juuri tällaisella rajalla ja sijaitsee mielenkiintoisella paikalla globaalin siirtolaisuusilmiön näkökulmasta sen ollessa niin siirtolaisia lähettävä
kuin vastaanottava maa ja merkittävän siirtolaisuuden läpikulkumaa.
Naisten haastatteluissa käytin apuna puolistrukturoitua teemahaastattelurunkoa. Aineiston analyysitapani heijasteli standpoint -teorian asetelmia.
Naisten puhe paikoitellen tuki aikaisempaa tutkimusta, mutta nousi myös voimakkaasti haastamaan keskustelua aiheen ympärillä, kuten ajatusta
naisista ”laittomina” ja rikollisina.
Naisten siirtolaisuuden kokemuksesta muodostui ristiriitainen. Naiset lähtivät hankkiakseen itselleen työtä ja haastoivat näin myös
siirtolaistutkimusta, jossa mies on esitetty siirtolaisuudessa toimijana. Toisaalta naisten siirtolaisuus oli uhrautumista perheen ja erityisesti lasten
tulevaisuuden puolesta, pyrkimystä pois ahtaasta arjesta, kohti turvattua ja joustavaa arkea. Ero lapsista aiheutti voimakkaita
syyllisyydentunteita. Naisten tukiverkostot siirtolaisuutta varten olivat vähäisiä, heidän strategiansa oli heittäytymisen strategia.
Keskussiirtolaisasemalla olossa painottui vapauden menetyksen vaikeus, oman tilanteen hallitsemattomuus, yksilöllisyyden menetys, tekemisen
puute ja loputon aika. Naisten puheenvuoroista nousi esiin epäonnistumisen aiheuttama pettymys ja epätoivo ja toisaalta kovan kokemuksen
tuoma voima. Matkan aikana ja asemalla ollessa naisten puheenvuoroista piirtyi myös asiakirjojen puuttumisen aiheuttama haavoittuvuus,
laillisen aseman ja virallisen statuksen puute, ja sen aiheuttama konflikti yksilön ja ympäröivän yhteiskunnan välillä.
Tutkimuksessa kansainvälisen siirtolaisuuden tutkimus ja -teoriat, sosiaalityön tutkimus, naistutkimus ja Latinalaisen Amerikan tutkimus
leikkaavat toisiaan. Työlle muotoutuu mahdollisuus latinalaisamerikkalaisen siirtolaisuustutkimuksen ja – keskustelun tunnetummaksi
tekemiseen suomalaisen sosiaalitutkimuksen piirissä. Käytän työssäni suullisina lähteinä myös haastatteluja keskussiirtolaisaseman sosiaalisen
työn tekijöiden kanssa.
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