Helsingillä on vaikeuksia löytää asuntoja isoille somaliperheille
Turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa lähivuosina,
ja sen myötä Suomeen uskotaan tulevan tuhansia somaleita.
Suurin osa tulijoista asettuu pääkaupunkiseudulle ja
lähes jokainen turvapaikan saanut anoo perheen yhdistämistä.
"Meillä on esimerkkejä perheistä, joissa voi olla jopa 10–15 jäsentä",
Helsingin maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja Kerstin Söderlund sanoo.
Pelkästään Somaliasta on viime vuosien aikana saapunut parituhatta
turvapaikanhakijaa, jotka ovat nyt alkaneet saada oleskelulupia.
Sen myötä he ovat alkaneet anoa myös perheen yhdistämisiä.
Suuret perheet näkyvät paineena Helsingin asuntojonoissa.
Helsingissä suurten perheiden asuntoja on kehnosti tarjolla.
Kun perheessä on jopa 20 jäsentä, isoimmatkin asunnot käyvät ahtaiksi.
"Viime keväänä tehdyn selvityksen mukaan
joka neljäs kotouttamisvaiheessa oleva somali on asunnoton tai asuu puutteellisesti",
Helsingin maahanmuuttajapalveluiden päällikkö Sari Karisto sanoo.
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Pääkaupunkiseudulla on noin
4000 asunnotonta suomalaista.
lähde: www.socca.fi
Pääkaupunkiseudun asunnottomien palvelujen kehittämisyksikkö

Suomen Addis Abeban ja Nairobin lähetystöissä tehdään nyt perheenyhdistämishaastatteluja ja dna-testejä
sukulaisuussuhteiden selvittämiseksi.
Dna-testejä tarvitaan, koska useimmilla perheenyhdistämistä hakevilla ei ole minkäänlaisia henkilöpapereita. Monet
eivät myöskään osaa kirjoittaa tai lukea.
..
Somaliperheet ovat viime vuosina kasvaneet entisestään. Varsinaisten perheenjäsenten lisäksi mukana on useita
kasvattilapsia.
..
Tarkalla syynillä yritetään torjua tilannetta, jossa kasvattilapsen Suomeen pääsyn jälkeen ilmenee, että Somaliassa
odottaakin lapsen oma kymmenhenkinen perhe, eivätkä vanhemmat olekaan kuolleet.
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Jono Helsingin kaupungin vuokra-asuntoihin kasvaa edelleen.
Tällä hetkellä käsittelyä odottaa jo runsaat 19 000 hakemusta.
Ylen uutiset 10.6.2009
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Kaupunki tarjosi homeasuntoa Mariam Ismailille
Mariam Ismail asuu tyttärensä Rahman, 5 kuukautta, ja poikansa Abshirin, 3, kanssa Roihuvuoressa äitinsä asunnossa.
Roihuvuoressa Helsingissä asuva sairaanhoitaja Mariam Ismail poikkeaa suomalaisesta yksihuoltajaäidistä vain niin,
että hän on syntynyt Somaliassa. Hän on asunut Suomessa kymmenvuotiaasta. Mariam kävi koulunsa, sai vakituisen
sairaanhoitajan paikan Herttoniemen sairaalasta, synnytti kaksi lasta ja opiskelee hankkiakseen osastonhoitajan
pätevyyden. Mutta asuntoa ei ole, ja hän asuu jo kolmatta vuotta "tilapäisesti" äitinsä kolmiossa.
Se ei äkkiä ajatellen kuulosta pahalta, mutta pieneen makuuhuoneeseen mahtuu kuitenkin huonosti kahden lapsen
kanssa.
"Äitinikin kaipaa jo omaa rauhaa", Mariam sanoo viiden kuukauden ikäinen Rahma sylissään. Kolmivuotias Abhsir
haluaisi jo oman huoneen.
Mariamille on tarjottu muun muassa homeasuntoa, josta suomalainen perhe oli lähdössä pois neljän vuoden taistelun ja
lasten sairastelun jälkeen.
Mariam on hakenut asuntoja myös yksityisiltä markkinoilta, eikä somalien asuntoahdinko ole hänelle uutinen.
"Tunnen perheitä, jotka jo vuosia sitten asuivat kymmenen lapsen kanssa tällaisessa 74 neliön asunnossa."
Hän on myös tavannut uudempia tulijoita, joille kaupunki on antanut kaksikin asuntoa samasta talosta, kun isompia
asuntoja ei ole ollut saatavilla.
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Arvioidaan kuitenkin, että joka viidennellä
somalialaisella miehellä on kaksi tai useampia vaimoja.
Jokainen vaimo muodostaa eri talouden.
Esimerkiksi kaupungeissa vaimot lapsineen asuvat eri kaupunginosissa,
ja mies käy vain vierailemassa perheissään.
Tällöin vaimo hoitaa perheen käytännössä kokonaan.
Äideillä onkin perheissä suhteellisen suuri valta,
mutta yleensä taloudesta vastaa mies.
Maahanmuuttajien vapaa-aika ja
kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla
Tuula Joroinen (toim.)
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2009
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