2. 1 Säilöön, turvaan ja mihin kotiin? Miten Suomen ja EU:n
tulisi suojella paossa olevia lapsia ja nuoria sekä heidän
perheitään?
Klo 11:00-12:15
Järjestäjä: Pelastakaa Lapset ry
Teema: Lapsipolitiikalla parempi yhteiskunta
Alaseminaari jakautuu kahteen osioon, joista ensimmäisessä luodaan lyhyt katsaus EU:n ja Suomen
nykyiseen turvapaikkapolitiikkaan koskien paossa olevia lapsia ja lapsiperheitä. Alaseminaarin toinen osio
avaa ilman huoltajaa Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kokemuksia ja kehittämisehdotuksia
kotoutumisen näkökulmasta.
Suomessa ja Euroopan unionissa on viime vuosina varauduttu nopealla aikataululla laajamittaiseen
maahanmuuttoon yhä kiristyvässä maahanmuuttokielteisessä ilmapiirissä. Samaan aikaan YK:n lapsen
oikeuksien komitealle on uuden valitusmekanismin kautta jätetty valituksia paossa olevien lasten
oikeusrikkomuksista. EU-maita koskevia valituksia on tehty mm. siitä, ettei lasten taustoja ole tarpeeksi
tutkittu ja esimerkiksi iänmääritys on ollut puutteellista. Monia lapsia on säilötty, käännytetty rajoilta,
jätetty kuulematta, suojelematta ja yhdistämättä perheisiinsä. Heidän elämäänsä varjostavat turvattomuus,
väkivalta, hyväksikäyttö, rikollisuus ja ihmiskauppa.
Ensimmäisessä osiossa pohditaankin, miten tulisi toimia oikeusperustaisesti paossa olevien lasten ja heidän
perheidensä tukemiseksi. Konkreettisina esimerkkeinä kuullaan kokemuksia Lapsiystävällinen tila –
toiminnasta vastaanottokeskuksissa ja perhehoidon kehittämisestä Suomessa.
Alaseminaarin toinen osio avaa ilman huoltajaa Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kokemuksia ja
kehittämisehdotuksia kotoutumisen näkökulmasta. Toisen osion ovat suunnitelleet Suomeen ilman
huoltajaa tulleet nuoret itsenäisesti Pelastakaa Lasten työntekijöiden tuella.
Oleskeluluvan saaneilla pakolaisnuorilla on omakohtaista kokemusta esim. elämästä ilman perhettä,
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, lyhyistä oleskeluluvista, perheenyhdistämisprosessista ja opiskelusta.
Vaikeista kokemuksista ja haastavasta elämäntilanteesta huolimatta valtaosa nuorista pärjää olosuhteisiin
nähden hyvin, kunhan he saavat tarvitsemaansa tukea ja palveluja.
Nuoret ovat seminaarissa kokemusasiantuntijoina. He esittävät näkemyksiään ja kokemuksiaan teatterin tai
performanssin keinoin. Nuoret voivat kommentoida ja ottaa kantaa seminaarin ensimmäisessä osassa esiin
tulleisiin asioihin. Osio voi olla myös yleisöä osallistava.
Alaseminaari kokoaa suosituksia EU:n ja Suomen turvapaikka- ja kotoutumispolitiikan kehittämiseksi ja
edesauttaa sitä, että Suomeen tulevaisuudessa laadittavaan kansalliseen lapsistrategiaan linjataan
pitkäjänteisen työn tavoitteet pakolais-, maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijalasten oikeuksien
edistämiseksi ja heihin budjetoimiseksi.
Puhujat: Anna Mikkonen, valmiussuunnittelun asiantuntija; Tiina-Maria Levamo, asiantuntija - lapsen
oikeudet ja vaikuttamistyö; Jenni Häikiö, hankesuunnittelija, Yhdessä lasten tueksi -hanke, Pelastakaa
Lapset ry; Kokemusasiantuntijat: pakolaisnuoret (ilmoitetaan myöhemmin)

