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Artikkeli käsittelee Suomessa asuvien afganistanilaistaustaisten pakkomuuttajien 
kokemaa sukupuolistunutta väkivaltaa. Analysoimme, mikä selittää väkivallan uh-
riksi joutumisen jatkuvuutta pakkomuuttajien elämänkuluissa. Aineisto koostuu 32 
haastattelusta sekä havainnoinnista vuosina 2018–2021. Tutkimus osoittaa, että vä-
kivallan toistumista on vaikea ymmärtää nojautumalla pelkästään kunniaväkival-
lan tai yhteisöllisen väkivallan selitysmalleihin, mikä jättää huomiotta väkivallalle 
altistavia prekaarisuuden muotoja. Lähes kaikki tutkimuksen osallistujat ovat läh-
töisin äärimmäisen köyhistä oloista ja heidän perheensä ovat eläneet pakolaisina 
useiden sukupolvien ajan. Osoitamme, kuinka taloudellinen, oikeudellinen ja hal-
linnollinen prekaarisuus sekä voimistavat väkivallan vaikutuksia että tuottavat vä-
kivaltaa. Sukupuoli vaikuttaa väkivallan ilmenemismuotoihin ja tukipalveluihin 
sekä yhteiskunnalliseen ymmärrykseen väkivallasta. Tuloksemme tarjoavat uut-
ta tietoa sukupuolen, pakkomuuton, prekaarisuuden muotojen ja väkivallan ko-
kemusten yhteyksistä.

Avainsanat: epävarmuuden jatkumo, intersektionaalisuus, pakkomuutto, pre-
kaarisuuden muodot, sukupuolistunut väkivalta

Sukupuolistunut ja seksuaalinen väkivalta ovat 
usein osa sotia ja konflikteja myös varsinaisten 
taistelujen ulkopuolella sekä pakolaistilanteissa. 
Esimerkiksi lähisuhdeväkivalta lisääntyy sotaolois-
sa (Phipps ym. 2018), ja seksuaalista väkivaltaa käy-
tetään sodissa ja konflikteissa myös yhteisöjen tu-
hoamiseen (Edwards 2010). Sotiin ja konflikteihin 
liittyvä seksuaalinen väkivalta aiheuttaa häpeää ja 
syyllisyyttä niin miehissä kuin naisissa. Miehet esi-
merkiksi saattavat kokea, etteivät ole täyttäneet teh-
täväänsä perheenjäsentensä suojelemisessa (ks. Ro-

berts 2010). Pakolaistaustaiset naiset kokevat myös 
pakolaismatkoilla usein seksuaalista ja fyysistä vä-
kivaltaa. Dorling, Girma ja Walter (2012) toteavat, 
että pakolaisnaiset saattavat kokea väkivaltaa niin 
kumppaneidensa, perheenjäsentensä, sotilaiden, 
poliisien kuin vankiloiden ja säilöönottokeskusten 
henkilökunnan taholta (ks. myös Dudhia 2020).

Tässä artikkelissa tarkastelemme tilanteita, jois-
sa pakkomuuttajat ovat päätyneet moninaisen, esi-
merkiksi fyysisen, henkisen ja seksuaalisen, väkival-
lan uhreiksi. Aineistomme ja aiemman tutkimuksen 
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(esim. Tastsoglou, Petrinioti & Karagiannopoulou 
2021) perusteella väkivallan uhriksi joutuminen tois-
tuu usein pakkomuuttotaustaisten ihmisten eri elä-
mänvaiheissa. Kysymme, mikä selittää tätä uhriu-
den jatkuvuutta pakkomuuttajien elämänkuluissa. 
Analyysimme nojaa intersektionaaliseen feministi-
seen tutkimukseen, joka mahdollistaa väkivallan, 
rodun ja etnisyyden yhteisvaikutusten tarkastelun 
(ks. Crenshaw 1991; Keskinen 2015). Viittaamme ar-
tikkelissamme sukupuolistunut-sanalla siihen, että 
väkivaltaan kietoutuu monia erilaisia prosesseja, 
joissa “tekoja, aikeita ja seurauksia eri tavoin suku-
puolistetaan” (Keskinen 2010; Niemi, Kainulainen & 
Honkatukia 2017). Osaa tuloksistamme voisi tarkas-
tella myös ”kunniaväkivallan” tai nykyisin vakiin-
tuneemman ”yhteisöllisen väkivallan” käsitteiden 
avulla (ks. Hong 2020; Lidman 2015). Olemme kui-
tenkin valinneet näkökulman, joka kiinnittää huo-
mion väkivaltaisina nähtyjen yhteisösuhteiden si-
jaan niihin yhteiskunnallisiin tilanteisiin, joissa 
väkivaltaa kokeneet haastateltavamme ovat kul-
loinkin eläneet. Lähestymistapamme jatkaa suo-
malaisen kriittisen intersektionaalisen väkivalta-
tutkimuksen perinnettä, jossa on kyseenalaistettu 
”kunniaväkivaltaa” ainoana selityksenä maahan-
muuttotaustaisissa perheissä tapahtuvalle väkival-
lalle ja ehdotettu esimerkiksi sosiaalisen kontrollin, 
rodullistamisen ja rasismin hienojakoisempaa ana-
lyysia (esim. Honkatukia & Keskinen 2018; Keskinen 
2015; Meetoo & Mirza 2010).

Aineistomme on kerätty vuosina 2018–2020 osa-
na laajempaa pakolaistaustaisten siirtolaisten per-
heenyhdistämisprosesseja käsittelevää hanketta. 

Artikkeli etenee seuraavasti. Kuvaamme ensin 
aiempaa tutkimusta pakkomuuton ja sukupuo-
listuneen väkivallan kokemusten yhteyksistä, ja 
esittelemme sitten aineistomme ja tutkimusme-
netelmämme. Tätä seuraa analyysimme kolmes-
sa empiirisessä osiossa. Lopuksi pohdimme ana-
lyysin merkitystä sukupuolistuneen väkivallan 
tutkimuksen kentällä.

PAKKOMUUT TO JA SUKUPUOLISTUNUT 
VÄKIVALTA

Tutkimuksissa pakkomuuttajien kokemaa väki-
valtaa on selitetty esimerkiksi riittämättömällä oi-

keudellisella ja institutionaalisella suojalla (Ed-
monston 2013; Edwards 2010). Selitys pätee tämän 
tutkimuksen afganistanilaisiin haastateltaviin, sillä 
heidän elämänkulkuaan on varjostanut sukupolvia 
jatkunut pakolaisuus ja konfliktien keskellä elämi-
nen. Canning (2019) tuo esiin, kuinka eurooppalais-
ten valtioiden rajoittava maahanmuuttopolitiikka 
lyhyine oleskelulupineen, käännytyksineen ja kar-
kotuksineen lisää väkivaltaa ja tekee avunsaannin 
uhreille mahdottomaksi (ks. myös Baillot & Connelly 
2018). Ozcurumezin, Akyuzin ja Bradbyn (2021) mu-
kaan sukupuolistuneen väkivallan kokemukset 
usein jatkuvat sekä oleskelulupaprosessissa hallin-
nollisena väkivaltana (myös Leinonen & Pellander 
2020) että uuteen maahan asettumisen jälkeen. 

Erityisesti vanhemmistaan eroon joutuneet lap-
set ovat vaarassa joutua väkivallan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreiksi pakolaismatkoillaan (ks. 
Hunter 2001). Osa lapsista on alun perinkin hakenut 
turvaa vanhempiensa tai sukulaistensa heihin koh-
distaman väkivallan vuoksi ja monien lasten elämää 
varjostaakin toistuva väkivallan uhriksi joutuminen. 
Vastaanottojärjestelmät eivät kuitenkaan aina ky-
kene suojaamaan lapsia ja heidän voi myös olla vai-
kea osoittaa kokemuksiaan todeksi turvapaikkaa 
hakiessa (Hedlund & Wimark 2018; Marzouk 2016). 
Nämä vanhemmistaan erossa olevat lapset ovat mo-
nin tavoin haavoittuvassa asemassa uusissa asuin-
maissaan. He ovat yleensä vastaanottavien maiden 
lastensuojelujärjestelmän piirissä kahdeksaantois-
ta ikävuoteen saakka, mutta saattavat sen jälkeen 
jäädä yksin ja kokea moninaista henkistä ja fyysistä 
turvattomuutta (ks. Hiitola 2021). 

Väkivalta on niin vahvasti läsnä pakkomuuttajien 
elämässä, että Simicin (2021) mukaan monet intia-
laistaustaiset naiset Isossa-Britanniassa ymmärtävät 
”kotoutumisen” tarkoittavan nimenomaan vapautu-
mista väkivallan uhasta. Tulos on kiinnostava, sillä 
väkivaltakysymys ei yleensä tule esille kotoutumis-
ta käsittelevässä tutkimuksessa tai käytännön työs-
sä, joka keskittyy ensisijaisesti työllisyyteen ja kielen 
oppimiseen (ks. Hiitola, Anis & Turtiainen 2018). Tut-
kimusta esimerkiksi lähisuhdeväkivallan vaikutuk-
sista kotoutumiseen ei juuri ole tehty.  Kuitenkin tie-
dämme, että afganistanilaiset pakolaisnaiset (joiden 
kokemuksia tässäkin artikkelissa tarkastellaan) voi-
vat joutua moninaisen väkivallan kohteeksi uusissa 
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asuinmaissaan. Afrouz, Crisp ja Taket (2021a; 2021b) 
ovat todenneet, että Australiassa asuvat afganistani-
laistaustaiset naiset kokevat lähisuhteissaan fyysistä, 
seksuaalista, psyykkistä ja yhteisöllistä sekä hengel-
listä väkivaltaa. Heidän tutkimuksessaan kuitenkin 
ohitetaan – kuten useissa muissakin tutkimuksissa – 
väkivallan yleisyys vastaanottavassa maassa ja ase-
tetaan vastakkain australialainen ”väkivallaton” ja 
afganistanilainen ”väkivaltainen” kulttuuri (ks. kri-
tiikistä esim. Keskinen 2011).

Tilanne on huomattavasti monimutkaisempi 
kuin yksinkertaistavat vastakkainasettelut anta-
vat ymmärtää. Afganistanin kontekstista on vähäi-
sesti yhteiskuntatieteellistä tutkimustietoa, mutta 
Catanin ja kumppaneiden (2009) mukaan esimer-
kiksi lapset kokevat perheessä tapahtuvan lähi-
suhdeväkivallan lisäksi sotaan liittyvää väkivaltaa, 
köyhyyttä ja pakkotyötä. Heidän mukaansa pojat 
kärsivät tyttöjä useammin väkivaltakokemuksiin 
liittyvästä posttraumaattisesta stressihäiriöstä. Po-
jat myös elävät usein nuoruutensa uusien pakko-
muuttojen ja toistuvien karkotusten keskellä (ks. 
Khosravi 2016). Tässä artikkelissamme rakennam-
me uudenlaista kehystä, jonka puitteissa sukupuo-
listuneen väkivallan ja pakkomuuton yhteyksiä on 
mahdollista analysoida.

Tutkimuksemme osoittaa, että prekaarisuus on 
hyödyllinen käsite pakkomuuton ja väkivallan suh-
teen tarkastelussa. Käyttäessämme käsitettä jatkos-
sa nojaamme tutkimuksiin, joissa prekaarisuutta ei 
ymmärretä vain työmarkkinoita koskevana ilmiö-
nä, vaan käsitteellä kuvataan yleisemmin ”subjek-
tiivista ja intersubjektiivista epävakauden kokemus-
ta” (ks. Jokinen & Venäläinen 2015, 11). Välimeren 
siirtolaisuuden tutkijat ovat todenneet, että lähes 
kaikki reitillä kulkevat siirtolaiset ovat prekaaris-
sa elämäntilanteessa niin toimeentulon, perheen 
olosuhteiden kuin oman henkensä ja terveytensä 
kannalta (ks. Akyüz & Coşkun 2014; Baban ym. 2017). 
Tastsoglou, Petriniot ja Karagiannopoulou (2021) 
ovat tarkastelleet prekaarisuutta ja sukupuolistu-
neen väkivallan kokemuksia pakkomuuttajanaisten 
elämässä. Analysoimalla asiantuntijahaastatteluja 
he osoittavat prekaarisuuden voimistavan väkival-
lan kokemuksia ja vaikeuttavan väkivallasta selviy-
tymistä. Oma tutkimuksemme tukee tätä löydöstä.

AFGANISTANILAISTEN PAKKOMUUT TAJIEN 
TARINAT

Tutkimus on toteutettu osana projektia Perheen 
erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus, 
jota rahoitti Suomen Akatemia (2018–2021). Tässä 
artikkelissa käytetään Hiitolan ja Karimin keräämää 
aineistoa, joka sisältää  23 ryhmä- tai yksilöhaastat-
telua 32 afganistanilaisen pakkomuuttotaustaisen 
henkilön kanssa. Haastattelut tehtiin joko suomek-
si, englanniksi tai dariksi. Keskitymme analyysissa 
nimenomaan afganistanilaisiin pakkomuuttotaus-
taisiin siirtolaisiin, sillä heidän elämäänsä kehystää 
vuosikymmenien pituinen pakkomuuttojen ja pa-
kolaisuuden historia.

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet 32 afga-
nistanilaista siirtolaista (11 naista ja 21 miestä) asui-
vat haastattelujen aikaan Suomessa. He olivat elä-
neet ennen muuttoaan köyhyysrajalla Iranissa tai 
Afganistanissa. Osalla oli ollut vähän omaisuutta, 
kuten talo tai viljelypalsta, mutta ne oli myyty pako-
laismatkaa varten. Suuri osa haastatelluista naisista 
ja miehistä noin puolet oli luku- ja kirjoitustaidot-
tomia saapuessaan Suomeen. Suuri osa oli asunut 
Iranissa pakolaisina, ja monet nuoret haastatelta-
vat olivat syntyneet Iranissa. Monilla ei ollut Iranis-
sa oleskelulupaa. Haastateltavat elivät siten usein 
yhteiskunnan laitamilla ja työskentelivät hengen-
vaarallisissa olosuhteissa esimerkiksi rakennuksilla 
roskien kerääjinä tai epäinhimillisissä oloissa hiki-
pajoilla. Monet elivät kotiin eristettyinä ja kokosi-
vat siellä työkseen esimerkiksi tulitikkulaatikkoja. 
He eivät myöskään voineet turvautua viranomais-
ten apuun.

Varmistimme koko tutkimuksen ajan, ettei siitä 
koidu haittaa tutkittaville (nk. do no harm -periaa-
te, ks. Krause 2017). Lisäksi pidimme yhteyttä haas-
tateltaviin pitkään haastattelujen jälkeen. Tämä 
on ollut tärkeää, koska haastateltavat ovat tarvin-
neet tukea ja neuvoja perheenyhdistämiseen liitty-
vässä byrokratiassa. Osan kanssa olemme edelleen 
yhteydessä. Yhteydenpitoon ja osallistujien tuke-
miseen liittyy valtasuhteita, jotka voivat vaikuttaa 
vapaaehtoiseen suostumukseen. Osallistujat saat-
tavat esimerkiksi kokea velvollisuudekseen suostua 
tutkimukseen, jos he tarvitsevat apua oleskelulupa-
prosesseissaan. Olemme pyrkineet selittämään osal-
listujille tutkimuksen tavoitteet mahdollisimman 

JOHANNA HIITOLA, ZEINAB KARIMI & VALTTERI VÄHÄ-SAVO | SUKUPUOLENTUTKIMUS–GENUSFORSKNING 34(2021): 3, S. 34–4636



kattavasti ja painottaneet sitä, ettemme voi vaikut-
taa heidän tai heidän perheidensä oleskelulupien 
käsittelyyn. Hankkeemme tutkijat ja tutkimusavus-
tajat ovat aktiivisesti vaikuttaneet maahanmuutto-
politiikkaan julkaisemalla tietoa perheenyhdistämi-
sen vaikeudesta ja byrokratiasta, joka johtaa ihmisiä 
kohtuuttomiin tilanteisiin. Näin olemme tutkijoina 
pyrkineet vastavuoroisuuteen, mitä pidetään pa-
kolaisuuden tutkimuksessa tärkeänä (Pittaway ym. 
2010). Olemme saaneet tutkimukselle Turun yliopis-
ton eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon ke-
väällä 2018.

Menetelmämme nojaa temaattiseen analyy-
siin (ks. Boeije 2010; Ruusuvuori, Nikander & Hyvä-
rinen 2010). Tietomme tutkimukseen osallistunei-
den väkivallan kokemuksista perustuvat useisiin 
haastatteluihin ja vuosia kestäneeseen yhteyden-
pitoon. Analyysissamme siis yhdistyy havainnointi- 
ja haastatteluaineisto. Olemme tarkastelleet aineis-
tossa toistuvia väkivaltakokemuksia ja pohtineet, 
mikä selittää näitä kokemuksia ja niiden toistumis-
ta. Yhdistäväksi tekijäksi nousi pakkomuuttajien 
moninainen prekaarisuus, joka vaikutti niin väki-
vallan ilmenemismuotoihin kuin mahdollisuuksiin 
hakea apua. Analyysimme paljastaa kolme väkival-
lan esiintymiseen liittyvää prekaarisuuden muotoa, 
jotka ovat eri tavoin kietoutuneet yhteen väkivallan 
kokemusten kanssa. Nämä muodot ovat taloudelli-
nen, oikeudellinen ja hallinnollinen prekaarisuus. 
Käytämme haastateltavista pseudonyymejä, ja ana-
lyysin kannalta merkityksettömiä yksityiskohtia tut-
kittavien perhesuhteista on muutettu tunnistami-
sen välttämiseksi.

TALOUDELLINEN PREKAARISUUS

Aloitamme analyysin kuvaamalla sitä, kuinka vä-
kivallan kokemukset liittyivät taloudelliseen pre-
kaarisuuteen. Tämä koski erityisesti kahta yleistä 
sukupuolistunutta väkivallan muotoa: tyttöjen ja 
naisten pakottamista avioliittoon ja poikien painos-
tamista lapsityöhön. Esimerkeistä ensimmäinen on 
ote haastatteluhetkellä 35-vuotiaan Maryamin elä-
mäntarinasta.

Maryamin perhe oli joutunut muuttamaan Afga-
nistanista Iraniin hänen ollessaan 13-vuotias. Tämä 
tapahtui noin vuosi sen jälkeen, kun Taliban oli saa-

nut valta-aseman Afganistanissa, ja yksinhuoltajaäi-
din perheen oli mahdotonta selviytyä alueella. Elä-
mä Iranissa ei ollut juuri helpompaa, vaikka siellä 
ei tarvinnutkaan pelätä akuuttia väkivaltaa. Perhe 
oli hyvin köyhä ja täysin muiden afganistanilaisten 
siirtolaisten avun varassa. He saivat apua erityises-
ti eräältä perheeltä, joka osti heille huonekaluja ja 
antoi jopa rahaa vuokra-asunnon takuusummaan. 
Tämän ystävällisyyden takana oli kuitenkin synkkä 
motiivi. Maryam sai tietää, että hänen piti mennä 
vain 14-vuotiaana naimisiin perheen pojan, aikuisen 
miehen, kanssa. Hän yritti kaikkensa päästäkseen ti-
lanteesta, mutta hänen äitinsä ja veljensä eivät tai-
puneet. Heidän oli mahdotonta maksaa velkaansa 
takaisin tälle varakkaalle perheelle. Maryam toteaa 
darinkielisessä haastattelussa:

En halunnut avioliittoa edes prosentin vertaa. Olin 
poissa tolaltani ja itkin itsekseni. Mutta en uskal-
tanut kertoa veljelleni. Miksi? Koska äitini pahas-
tuisi. Veljeni pahastuisivat. Minä aiheuttaisin 
perheessäni konfliktin. Äitini ei pystyisi suostut-
telemaan veljeäni [luopumaan suunnitelmasta].

Maryamin päätymistä pakkoavioliittoon lapsena 
ei voi ymmärtää irrallaan koko perheen prekaari-
suudesta. Hän joutui pakkoavioliittoon ensisijaises-
ti taloudellisista syistä, koska varakkaalta perheel-
tä saatu apu oli elintärkeää perheen selviytymisen 
kannalta. Maryamin pakkoavioliitto liittyi sukupuo-
len lisäksi hänen perheensä asemaan afganistani-
laisina paperittomina siirtolaisina. Taloudellinen 
prekaarisuus nivoutui oikeuksien puuttumiseen 
iranilaisessa yhteiskunnassa. Perheellä ei yksinker-
taisesti ollut muita selviytymisen mahdollisuuksia. 
Haastatteluesimerkistä voi lukea Maryamin sitou-
tuvan vahvasti perheen sisäisen harmonian yllä-
pitämiseen. Tällainen vahva tavoite välttää perhe-
konflikteja on aiemmassa tutkimuksessa yhdistetty 
esimerkiksi iranilaisten pakolaisperheiden sukupol-
visuhteisiin (ks. myös Karimi & Hiitola 2019). Jo nuo-
rena tyttönä Maryam ymmärsi velvollisuudekseen 
kestää vaikeudet yksin.

Maryam sinnitteli pakkoavioliitossa vuosia, mut-
ta miehen yhä rajummaksi muuttuva väkivalta ja 
huumeidenkäyttö johtivat siihen, että Maryam erosi 
miehestään. Hän oli tuolloin jo tullut pienen tytön 
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äidiksi. Ero mahdollistui Maryamin perheenjäsen-
ten siunauksella. Maryamin äiti ja veljet ymmärsivät 
tilanteen vaarallisuuden Maryamille ja hänen lap-
selleen. Perheenjäsenet siis muuttuivat väkivallan 
tekijöistä, eli lapsiavioliittoon pakottajista, tuen 
antajiksi. Myös Keskinen (2015) painottaa perheen-
jäsenten vaihtelevaa roolia yhtäältä väkivallassa ja 
painostamisessa, toisaalta tuen ja riippumattomuu-
den mahdollistajina.

Seuraava esimerkki on 21-vuotiaan Masooman 
tarinasta. Hänen perheensä on kotoisin Afganista-
nista, mutta Masooma syntyi siirtolaisena Iranissa. 
Masooma kertoi isänsä olleen väkivaltainen hänen 
äitiään ja muita sisaruksia kohtaan niin kauan kuin 
hän muisti. Masooman ollessa noin kuusivuotias hä-
nen isänsä myi hänen äitinsä toiselle miehelle peli- 
ja huumevelkojensa vastineeksi. Myös Masooman 
äidin pakkoavioliiton taustalla olivat siten taloudel-
liset vaikuttimet. Äiti lähetettiin Afganistaniin eikä 
Masooma tiennyt kymmeneen vuoteen äitinsä olin-
paikkaa. Masooman ja hänen sisarustensa lapsuus 
oli täynnä väkivallan pelkoa. Seuraava haastattelu-
katkelma on käännetty darin kielestä:

Isäni satutti minua ja pikkuveljeäni. Hän pakotti 
veljeni varastamaan, ei ollut väliä mitä hän varas-
ti. Kun veljeni tuli kotiin isäni kysyi: ”Mitä olet tuo-
nut minulle?” Isä satutti veljeäni paljon. Hän löi 
veljeäni päähän ja selkään sekä poltti häntä kuu-
malla vedellä. Tilanne oli todella paha. Meillä ei 
ollut henkilöllisyystodistusta, joten emme voineet 
kääntyä poliisin puoleen.

Kuten Masooman kertomuksesta käy ilmi, pakko-
muuttotaustan ja taloudellisesti prekaarin tilanteen 
seurauksia kantavat usein raskaimmin lapset. Peli- 
ja huumevelkojensa vuoksi isä pakotti Masooman 
veljen varastelemaan, ja koko perhe kärsi jatkuvas-
ta väkivallasta ja väkivallan uhasta. Myös Catanin 
ja kollegoiden (2009) tutkimuksessa todetaan, että 
erityisesti afganistanilaispojat joutuvat lapsina va-
kavan lähisuhdeväkivallan kohteeksi. Fyysisen vä-
kivallan uhriksi joutuminen saattaa siis olla myös 
tässä muodossa sukupuolistunutta. Sisarusten oli 
lopulta pakko paeta, kun isä päätti myydä myös hei-
dät pelivelkojensa vastineeksi eikä lasten ollut tilan-
teensa vuoksi mahdollista hakea apua viranomaisil-

ta. Masooma olisi isän suunnitelman mukaan myyty 
kahdelle miehelle.

Masooma ja hänen sisaruksensa päätyivät lopul-
ta monien vaiheiden kautta Suomeen alaikäisinä 
turvapaikanhakijoina ja löysivät saapumisensa jäl-
keen äitinsä erään sukulaisen vihjeen perusteella. 
Äiti asui uuden perheensä kanssa Afganistanissa 
ja kertoi paenneensa pienten lastensa kanssa mie-
hensä väkivaltaa. Nyt he halusivat seurata Masoo-
maa Suomeen. Äidin pakomatka keskeytyi kuiten-
kin traagisesti, kun salakuljettaja huijasi häntä. Äiti 
päätyi seksityöhön vastoin tahtoaan. Tämä oli siis 
Masooman äidin elämässä jo toinen kerta, kun hä-
nen itsemääräämisoikeuttaan loukattiin ja hän jou-
tui miesten hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhriksi.

Masooman äidin kohtalon jakavat monet naiset 
pakolaismatkoillaan sekä pitkittyneessä pakolaisti-
lanteessa. Erityisesti köyhät naiset joutuvat turvat-
tomiin tilanteisiin pakolaismatkoillaan ja ovat siten 
erityisessä vaarassa päätyä ihmiskaupan uhreiksi tai 
joutuvat maksamaan vastoin tahtoaan salakuljetta-
jille matkastaan seksuaalisilla teoilla (ks. Tastsoglou, 
Petrinioti & Karagiannopoulou 2021). Masooman äiti 
kuitenkin onnistui pakenemaan ihmiskauppiaiden 
kynsistä ja pääsemään uuteen maahan ihmiskau-
pan uhreille tarkoitettuun turvataloon. Tähän kat-
kesi vuosikymmeniä jatkunut väkivalta Masooman 
äidin elämässä. Emme mainitse äidin pakomatkan 
varrella olevia maita perheen yksityisyyden suojaa-
miseksi.

Kolmantena esimerkkinä taloudellisen prekaa-
risuuden ja väkivallan kokemusten yhteenkietou-
tumisesta käytämme Suomeen 16-vuotiaana yksin 
tulleen Habibin tarinaa. Habib syntyi afganistani-
laiselle siirtolaisäidille Iranissa. Kuten monet tutki-
mukseen osallistuneet nuoret, Habib joutui töihin 
Iranissa jo lapsena. Seitsemänvuotiaana poika-
na hän paimensi lampaita isänsä kanssa läheisel-
lä maaseudulla. Sen jälkeen Habib teki monia töi-
tä: myi hedelmiä torilla, keräsi roskia ja työskenteli 
valvojana rakennustyömaalla. Työt olivat hyvin vaa-
rallisia ja lapsille sopimattomia, mutta taloudellisen 
pakon edessä Habibin oli välttämätöntä kantaa vas-
tuuta perheen toimeentulosta. Toisin kuin Habib, 
afganistanilaiset paperittomat tytöt ja naiset eivät 
Iranissa pysty yleensä työskentelemään kodin ulko-
puolella. Habib kertoo tavoistaan selviytyä:
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On tosi vaarallista ja mä oon ollu siellä [rakennus-
työmaalla]. Joka aamu kun mä heräsin mä rukoi-
lin, kuten tiedät on aamulla ja päivällä ja yöllä niin-
ku me rukoillaan, niin sitten aamulla kun rukoilin 
sen jälkeen olin koko ajan lukemassa Koraania. Se 
auttoi minua paljon. Ja lapsena selvisi vaan. Joten-
kin selvisi, en minä tiedä miten selvisin, mutta voin 
sanoa suoraan, että kyllä Jumala auttoi.

Habibin kokemus kertoo sukupuolistuneesta vastuus-
ta perheen sisällä. Nuorten poikien vastuu liittyy ta-
loudelliseen prekaarisuuteen, sillä erityisesti köyhät 
pojat joutuvat lapsena töihin. Lapsityötä olivat teh-
neet lähes kaikki haastattelemamme afganistanilai-
set miehet. Poikia myös lähetetään kauas kotoa teh-
taisiin ja hikipajoihin. Näin kävi myös Habibille, joka 
päätyi rakennustyömaalta hikipajalle ompelemaan 
nyrkkeilyhansikkaita. Habibin täytyi asua pajalla, ja 
hän nukkui yönsä työpisteensä alla. Laiskottelusta 
seurasi väkivaltaa, ja lisäksi Habibin työnantaja ahdis-
teli häntä ja muita nuoria poikia seksuaalisesti. Lapset 
eivät uskaltaneet kertoa näistä kokemuksistaan 
kenellekään, mikä on tavallista. Pakkomuuttotaus-
taisten miesten ja poikien joutumista seksuaalisen vä-
kivallan uhriksi havaitaan vain harvoin (esim. Allsopp 
2017; Edwards 2010, 41; Freedman 2007, 47–48), osin 
koska miehet ja pojat usein vaikenevat väkivaltako-
kemuksistaan (Jaji 2007; Segal 2008, 32).

Maryamin, Masooman ja hänen äitinsä sekä Ha-
bibin tarinat kertovat niistä pakkomuuttotaustais-
ten naisten, lasten ja nuorten kokemuksista, joissa 
taloudellinen prekaarisuus on eri tavoin vaikuttanut 
heidän kokemaansa väkivaltaan. Tyttöjen elämäs-
sä pakkoavioliitto on usein taloudellinen järjestely, 
kun taas pojat joutuvat jo hyvin nuorena vaarallisiin 
töihin ja eroon perheistään. Aineiston perusteella 
taloudellinen prekaarisuus on yksi keskeisistä teki-
jöistä, joka selittää toistuvaa väkivallalle altistumista 
pakkomuuttotaustaisten ihmisten elämässä. Esimer-
kiksi niin sanottu kunniaväkivalta ei yksinään riitä 
selittämään näitä tilanteita. Habibin tarina muistut-
taa Maryamin ja Masooman tarinaa siinä, että hän 
joutui taloudellisten syiden vuoksi eroon perhees-
tään ja väkivallan kohteeksi. Heidän kokemuksen-
sa ovat kuitenkin sukupuolistuneita, sillä Habibin 
uhriutta ei välttämättä pakolaisten suojeluun täh-
täävissä järjestelmissä tunnisteta (ks. Hedlund & Wi-

mark, 2018). Toisin kuin Maryam ja Masooma, Habib 
ei ole vielä saanut oleskelulupaa Suomesta, vaikka 
hänen elämäänsä ovat varjostaneet erilaiset väkival-
lan muodot lapsuudesta saakka. 

OIKEUDELLINEN PREKAARISUUS

Toinen monia väkivallan ilmenemismuotoja voimis-
tava tekijä oli pakkomuuttajien oikeudellinen pre-
kaarisuus. Tällä tarkoitamme erityisesti oleskelu-
statuksen epävarmuutta ja siitä koituvia seurauksia 
esimerkiksi lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Jatkam-
me seuraavaksi pakkoavioliitosta eronneen Mary-
amin tarinaa. Väkivaltaisesta miehestä eroamisen 
jälkeen  Maryamin tarina sai yllättävän käänteen. 
Hän rakastui tuttuun mieheen, ja he menivät hyvin 
nopeasti naimisiin. Samoihin aikoihin hänet ja hä-
nen pieni lapsensa valittiin Yhdistyneiden kansa-
kuntien pakolaisjärjestön (UNHCR) kautta kiintiö-
pakolaisiksi Suomeen. 

Pakolaisten valintaprosessiin kuuluu, että haas-
tattelijat kartoittavat hyvin tarkasti hakijoiden taus-
tat. Tämä on tärkeää, sillä näiden haastattelujen tu-
loksena voi myöhemmin Suomessa syntyä oikeus 
perheenyhdistämiseen ilman korkeita tulorajoja. 
Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, jos naisen avio-
mies on valintahetkellä kateissa. Jos henkilö tässä 
haastattelussa kuitenkin kertoo olevansa eronnut 
tai itsellinen, ei tätä tarinaa voi myöhemmin muut-
taa. Maryam ei kertonut haastattelussa uudesta mie-
hestään, joten hänet kirjattiin pakolaiseksi eronnee-
na naisena. Tästä kirjauksesta syntyi myöhemmin 
vaikeuksia.

Maryam muutti Suomeen ensin, ja uusi mies seu-
rasi häntä vuoden 2015 suuren muuttoliikkeen mu-
kana. Suomessa he aloittivat perheenyhdistämispro-
sessin, ja lisäksi mies haki Suomesta turvapaikkaa. 
Maryamilla oli tässä vaiheessa jo oleskelulupa. Tule-
vaisuus näytti hetken valoisalta. Miehen turvapaik-
ka-anomus sekä perheen aloittama perheenyhdis-
tämishakemus kuitenkin hylättiin. Samaan aikaan 
mies alkoi pahoinpidellä Maryamia. Lisäksi Maryam 
oli uudelleen raskaana, mutta toivoi vaikean tilan-
teensa vuoksi aborttia. Hänen afganistanilaiset ys-
tävänsä ja uusi miehensä suostuttelivat hänet kui-
tenkin jatkamaan raskautta.
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En voinut tehdä aborttia. En uskaltanut. (…) Riite-
ly alkoi kodissamme. Mieheni oli hermostunut, 
minä olin hermostunut. Mitä minun olisi pitänyt 
tehdä? Minun olisi pitänyt kestää kaikki tämä. Lap-
seni kävi koulua. On äidille vaikeaa nähdä lapsen-
sa vaikeudet ja olla tekemättä mitään. Mieheni 
pahoinpiteli minua vakavasti [Maryam itkee vuo-
laasti]. Minun olisi pitänyt kestää tämä. Kehoni oli 
täynnä mustelmia.

Maryam oli jälleen moninaisen väkivallan ja 
pakottamisen uhri, vaikka tällä kertaa avioliitto oli 
perustunut omaan valintaan. Hänen ystävänsä ja 
miehensä painostivat synnyttämään lapsen vastoin 
Maryamin omaa tahtoa. Tilannetta varjosti miehen 
oleskeluluvan epävarmuus, minkä vuoksi Maryam 
ei uskaltanut mainita väkivallasta edes perhepalve-
luissa. Näin perheen oikeudellinen prekaarisuus esti 
avun saamisen. Eroaminen olisi puolestaan johta-
nut miehen oleskeluluvan perusteen katoamiseen. 
Tilanne on vaikea, jos apua hakiessa joutuu huo-
mioimaan, että tiedon päätyessä maahanmuutto-
viranomaisten käsiin puoliso saatetaan karkottaa 
Afganistaniin. Monelle karkotus tarkoittaisi hen-
genvaaraa. Kyse ei ole siis vain parisuhteen päättä-
misestä, vaan suhteisiin kytkeytyy monia oikeudel-
liseen prekaarisuuteen liittyviä epävarmuuksia ja 
uhkia. Maryamin kohdalla kävi lopulta niin, että hä-
nen miehensä pakeni toiseen maahan, ennen kuin 
viranomaiset ehtivät karkottaa hänet Afganistaniin. 
Maryam jäi Suomeen yksinhuoltajana.

Toinen esimerkkimme oikeudellisesta prekaa-
risuudesta on Fatemen tarina. Hän oli paennut vä-
kivaltaista miestään Afganistanista Iraniin. Mies oli 
Fatemen sanojen mukaan kiduttanut häntä. Toi-
sin kuin Maryam, Fateme ei kuitenkaan voinut pi-
tää kolmea lastaan, vaan joutui paikallisen lainsää-
dännön vuoksi jättämään lapset miehelleen. Jo eron 
hetkellä oikeudellinen prekaarisuus – erityisesti nai-
sia syrjivä avioliittolainsäädäntö Afganistanissa – 
määritteli Fatemen elämää. Hän asui joitain vuosia 
Iranissa, josta hänet valittiin UNHCR:n pakolaiskiin-
tiössä Suomeen.

Fateme ryhtyi järjestämään perheenyhdistämis-
tä lastensa saamiseksi Suomeen, sillä hän oli tois-
tuvasti kuullut uutisia siitä, että isä kohteli lapsia 
huonosti Afganistanissa. Mies ei kuitenkaan anta-

nut lapsille lupaa muuttaa äitinsä luo, ja perheen-
yhdistämishakemus hylättiin. Tilanne muuttui, kun 
Fatemen korviin kantautui huhuja siitä, että myös 
hänen entisen miehensä uusi vaimo pahoinpiteli 
lapsia. Haastattelu on käännetty darin kielestä.

Sain tietää, että entisen mieheni uusi vaimo hakka-
si tytärtäni. Hän katkaisi tyttäreni hampaan. Ker-
roin tästä isoveljelleni (joka asui Afganistanissa) ja 
veljeni meni puhumaan lasten isälle. Veli sanoi: 
”Pyysin sinua antamaan lapset äidilleen etkä an-
tanut heitä. Nyt jos et anna lapsia, teen vaimosta-
si rikosilmoituksen ja hänet viedään vankilaan. 
Sinä et saa vahingoittaa näitä lapsia”. Kun veljeni 
uhkasi entistä miestäni, hän lupautui antamaan 
lapset minulle. Sitten hain perheenyhdistämistä 
uudelleen.

Haastatteluhetkellä Fateme odotti päätöstä toiseen 
perheenyhdistämishakemukseensa. Emme pitäneet 
haastattelun jälkeen yhteyttä, joten emme tiedä, 
saiko hän lopulta lapsensa Suomeen. Lasten tilan-
teen kannalta on huomionarvoista, että Fatemen 
perhe ei katsonut aiheelliseksi puuttua lasten isän 
harjoittamaan väkivaltaan. Vasta isän uuden vai-
mon tekemä väkivalta johti puuttumiseen ja jopa 
rikosprosessilla uhkaamiseen. Isän harjoittama 
väkivalta on siis niin normalisoitunutta, etteivät 
perheenjäsenet välttämättä näe sitä uhkana lapsil-
le. Tällainen diskurssi on yleinen myös Suomessa. 
Esimerkiksi huostaanotoista ja huoltajuudesta päät-
tämisen yhteydessä isän tekemä väkivalta usein ohi-
tetaan ja lasten turvallisuudesta ollaan huolissaan 
vasta, jos äiti(kin) kohdistaa väkivaltaa lapsiin (ks. 
Hiitola & Hautanen 2017).

Oikeudellinen prekaarisuus voimisti väkivallan 
vaikutuksia esimerkkitarinoissa eri tavoin. Vaikka 
väkivalta tunnistettiin moraalisesti vääräksi, oikeu-
dellinen prekaarisuus vaikeutti siihen puuttumista. 
Maryam ei uskaltanut hakea apua puolisonsa epä-
varman oleskelulupatilanteen vuoksi, kun taas Fa-
temelta puuttui Afganistanissa perusoikeuksia, joita 
Suomen valtiokaan ei hänelle tarjonnut hylätessään 
perheenyhdistämishakemuksen. Myös ensimmäi-
sen, taloudellista prekaarisuutta käsittelevän osion 
esimerkit ovat yhteydessä oikeudelliseen prekaa-
risuuteen. Kaikissa esimerkeissä pakkoavioliitto ja 
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lapsityö ovat liitoksissa myös oleskeluluvan ja tun-
nustetun oikeudellisen aseman puuttumiseen. Oi-
keudellinen prekaarisuus seuraa pakkomuuttajia 
usein pitkään uudessa maassa. Tällöin prekaarisuus 
saa myös hallinnollisia piirteitä, joita käsittelemme 
seuraavaksi.

HALLINNOLLINEN PREKAARISUUS

Hallinnollinen prekaarisuus liittyy pakkomuuttaji-
en elämässä niihin väkivaltaisiin hallinnollisiin ja by-
rokraattisiin käytäntöihin, joiden myötä väkivallan 
vaikutukset voimistuvat tai jotka jopa tuottavat niitä 
lisää. Tutkijat ovat määritelleet väkivaltaisiksi käytän-
nöiksi esimerkiksi perheen erossaoloaikojen piden-
tymisen vaikean byrokratian seurauksena sekä oles-
keluluvan epäämisen ihmisiltä, joilla on todellinen 
suojelun tarve (esim. Leinonen & Pellander 2020; Näre 
2020). Jatkamme pakkoavioliittoon painostetun ja 
siitä eronneen Maryamin tarinaa. Edellisessä osios-
sa kerroimme, kuinka Maryamin mies joutui lopul-
ta pakenemaan Suomesta toiseen maahan karkotuk-
sen välttääkseen. Miehen oleskelulupaprosesseista 
oli kuitenkin lähtenyt liikkeelle myös muita tapah-
tumaketjuja. Haastattelu on käännetty darin kielestä.

Luulin, että postissa olivat passimme, joita olin ha-
kenut. Kävin hakemassa kirjeen, mutta en osaa lu-
kea, joten annoin sen tyttärelleni luettavaksi. Hän 
sanoi: ”Äiti, he ovat antaneet meille ajan haastat-
teluun. Siinä sanotaan, että meillä ei ole oikeutta 
hakea passia. Oikeus on otettu meiltä pois.” Kysyin, 
mitä sinä tarkoitat. Sitten myös suomalainen ystä-
väni luki kirjeen. Hän sanoi samoin, että meillä on 
haastattelu. Olin täysin musertunut.

Maryamin saama kirje oli ilmoitus perheen pako-
laisaseman perumisesta, ja haastattelu koski sen 
arviointia, voitaisiinko perheelle antaa jokin muu 
oleskelulupastatus. Maryamin elämää varjosti siis 
lähes kymmenen vuoden Suomessa asumisen jäl-
keen uudelleen voimakas epävarmuus. Nyt Ma-
ryamin Iranissa antaman ensimmäisen pakolais-
haastattelun tiedot kyseenalaistettiin, sillä mies oli 
antanut tapahtumankuluista erilaisia tietoja. Maa-
hanmuuttoviranomaiset selvittivät, oliko Maryam 
tarkoituksella valehdellut heille jättäessään kerto-

matta miehestään. Maryam ei ollut osannut navi-
goida järjestelmässä, eikä hän ollut edes tietoinen 
kaikista yksityiskohdista, joita hänen uusi miehen-
sä oli Maahanmuuttovirastolle kertonut.  Haastatel-
lessamme Maryamia perhe oli jo käynyt viranomais-
ten puheilla ja menettänyt oleskelulupansa, mistä 
taas seurasi kaikkien hyvinvointiyhteiskunnan tuki-
muotojen menetys. Perheellä ei ollut mitään tuloja 
esimerkiksi asuntonsa vuokran maksuun tai lasten 
tarvitsemiin lääkkeisiin. Perhe velkaantui vakavasti. 
Elämän prekaarisuus ja pakolaisuuden määrittämä 
huono-osaisuus seurasivat Maryamia aina ensim-
mäisestä pakkoavioliitosta Suomeen asettumiseen 
saakka, altistaen hänet toistuvasti erilaisille väkival-
lan muodoille.

Maryamin tarina päättyy kuitenkin pakolaissta-
tuksen ja perheolojen osalta onnellisesti. Koko per-
he sai lopulta Suomen kansalaisuuden, ja he ovat 
päässeet hiljalleen toipumaan koko elämän kestä-
neestä väkivaltahistoriastaan. Maryam elää yksin-
huoltajana lastensa ja äitinsä kanssa. Välit molem-
piin entisiin miehiin ovat katkenneet.

Toinen esimerkki hallinnolliseen prekaarisuu-
teen liittyvästä väkivallasta koskee Suomeen 16-vuo-
tiaana yksin tulleen Eliaksen kertomusta. Elias oli 
kadottanut pakomatkallaan ensin vanhempansa ja 
myöhemmin 12-vuotiaan pikkuveljensä. Erityises-
ti pikkuveljestä eroon joutuminen oli voimakkaan 
väkivaltainen kokemus. Pojat olivat vanhempansa 
kadottamisen jälkeen liikkuneet yhdessä, mutta sa-
lakuljettaja oli aseella uhaten pakottanut heidät eri 
veneisiin Turkista Kreikkaan. Haastattelu on tehty 
suomeksi.

Mä etsin siitä listasta siellä, mä yhden päivän tar-
kastin listoja. Siellä ei ollut isän tai äidin nimiä. Il-
taan asti odotin pikkuveljeäni, mutta hän ei tullut. 
Sitten ne sanoi, että ”sinä et voi enää olla täällä, 
koska tulee paljon porukkaa ja täällä ei ole tar-
peeksi ruokaa. Ei ole tarpeeksi paikkoja. Sinun pi-
tää lähteä täältä. Jos sun pikkuveli tulee tänne, hän 
on turvassa.” Näin ne sano Kreikassa.

Veneisiin pakottamisen jälkeen Elias ei nähnyt enää 
veljeään. Lopulta hän jatkoi matkaansa läpi Euroo-
pan ja päätyi muuttoliikkeen mukana Suomeen, jos-
ta hän sai oleskeluluvan. Pitkän etsinnän jälkeen 
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hän löysi lopulta veljensä Punaisen Ristin kadonnei-
den perheenjäsenten etsintäpalvelun kautta. Veli 
asui kadulla Turkissa. Häntä ei ollut koskaan pääs-
tetty Kreikkaan menevään veneeseen. Veljen tilan-
ne oli löytöhetkellä lohduton. Hän ei ollut minkään 
avun piirissä ja nukkui milloin missäkin. Elias ryh-
tyi selvittämään mahdollisuuksia veljen saamisek-
si Suomeen ja matkusti välittömästi Turkkiin hän-
tä tapaamaan.

Väkivalta ei ollut määrittänyt Eliaksen koko elä-
mää. Hänen vanhempansa eivät olleet lapsiaan koh-
taan väkivaltaisia, ja veljekset olivat saaneet elää tur-
vallisen lapsuuden. Eliaksen väkivaltakokemukset 
olivat liittyneet Afganistanissa sotaan ja konflikteihin 
sekä pakolaismatkalla eroon joutumiseen vanhem-
mista ja veljestä. Tarinassa on kuitenkin vielä kolmas 
väkivallan muoto. Elias ei onnistunut perheenyhdistä-
mishakemuksessaan todistamaan, että hänen veljen-
sä oli hänestä täysin riippuvainen. Tämän seuraukse-
na kaikki oikeusasteet hylkäsivät veljen oleskeluluvan. 

Ymmärrämme läheisten ihmisten erossa pitä-
misen viranomaisten harjoittamaksi väkivallaksi, 
joka mahdollistuu hallinnollisen prekaarisuuden 
seurauksena. Tällaista prekaarisuuden muotoa yl-
läpitää maahanmuuttojärjestelmä, joka ei tunnista 
haavoittuvuuksia, ylirajaisia perhesuhteita tai riip-
puvuuksia. Siten maahanmuuttojärjestelmä voimis-
taa väkivallan vaikutuksia, vaikeuttaa väkivallasta 
toipumista ja jopa aiheuttaa väkivaltaa. Nämä vai-
kutukset kertautuvat ja voimistavat toisiaan, koska 
pakkomuuttotaustaiset ihmiset ovat usein yhtäai-
kaisesti taloudellisesti, oikeudellisesti ja hallinnol-
lisesti prekaarissa asemassa. Moninainen prekaa-
risuus voi helposti luoda väkivallan noidankehän, 
josta pakkomuuttajan on erittäin vaikea päästä pois. 

LOPUKSI

Analyysimme tuo esiin kolme prekaarisuuden muo-
toa, jotka selittävät eri tavoin väkivallan uhriuden 
jatkuvuutta, sen sukupuolistunutta luonnetta sekä 
siitä selviytymistä pakkomuuttajien elämänkuluis-
sa. Ensin kerroimme, kuinka taloudellinen prekaa-
risuus määrittää Iranissa asuvissa köyhissä afganis-
tanilaisissa siirtolaisperheissä tyttöjen joutumista 
pakkoavioliittoon, kun taas köyhät nuoret pojat 
joutuvat ottamaan taloudellista vastuuta perheis-

tään ja päätyvät lapsityöhön. Prekaarisuus määrit-
tää pakkomuuttajien elämänkulkua monin tavoin 
sukupuolistuneesti myös pakkoavioliittojen ja lap-
sityön lisäksi. Pakolaismatkoilla joudutaan turvau-
tumaan vaarallisten salakuljettajien apuun ja eri-
tyisesti naiset ovat vaarassa joutua ihmiskaupan 
uhriksi. Pakkomuuttotaustaisten naisten elämässä 
toistuvat monet väkivallan muodot: väkivaltaiset 
rajat ja rajapolitiikat, palvelujärjestelmän ulossul-
kevuus, poliittinen ja uskonnollinen vaino, seksu-
aalinen väkivalta, sukupuolistunut lähisuhdevä-
kivalta ja katuväkivalta. Läheiset saattavat toimia 
yhtäältä väkivallan tekijöinä ja väkivallan muoto-
jen oikeuttajina, toisaalta tärkeänä apuna väkival-
lasta irrottautumisessa (ks. myös Keskinen 2015). 
Läheisten vaihtelevaa suhtautumista väkivaltaan 
ja heidän muuttuvia roolejaan väkivallan harjoit-
tamisessa on vaikeaa ymmärtää, ellei huomioida 
myös tilanteisiin vaikuttavia dynaamisia prekaari-
suuden muotoja.  

Prekaarisuus määrittää pakkomuuttajan elämää 
vielä pitkään Suomessakin. Oikeudellinen prekaari-
suus ja oleskelulupastatuksen epävarmuus seuraavat 
pakkomuuttajia pitkälle uuteen maahan asettumi-
sessa. Nämä epävarmuuden jatkumot vaikeuttavat 
väkivallasta irrottautumista. Myös pakkomuuttaja-
miesten sukupuoleen julkisessa keskustelussa liitet-
ty uhka voi olla raskas taakka useille nuorille mie-
hille, joiden elämää on määrittänyt moninainen 
haavoittuvuus ja uhrius väkivallan seurauksena (ks. 
myös Honkasalo & Hjelm 2020). Nuorille miehille ei 
myöskään helposti myönnetä suojelua varsinaisen 
pakolaisaseman perusteella (kansainvälisestä tilan-
teesta esim. Hunter 2001; Hedlund & Wimark 2018). 
Tähän vaikuttavat myös UNHCR:n pakolaisten valin-
taperusteet (Coomaraswamy 1994; Fiddian-Qasmiy-
eh 2014). Women at risk -kategoriaan luetaan naiset, 
joiden nähdään olevan haavoittuvia esimerkiksi yk-
sinhuoltajuuden, väkivallan uhriksi joutumisen tai 
“miespuolisen sukulaisen suojelun puuttumisen” 
vuoksi. Miesten on erittäin vaikea todistaa uhriksi 
joutumistaan (Edwards 2010, 33). Tästä kertoo myös 
aineistomme. Yksikään haastattelemamme mies ei 
ollut tullut Suomeen UNHCR:n kautta kiintiöpako-
laisena, vaikka useat haastattelemamme naiset olivat 
saaneet Suomesta pakolaisaseman tällä perusteel-
la. Esimerkeistämme Habibin sukupuolen voidaan 
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olettaa vaikuttavan monin tavoin siihen, ettei hänen 
oleskeluaan ole seitsemän Suomessa asutun vuoden 
jälkeen vakinaistettu. 

Lopuksi analysoimme väkivallan ja hallinnolli-
sen prekaarisuuden kytköksiä, joilla viittasimme 
sellaisiin maahanmuuttojärjestelmän käytäntöi-
hin, jotka lisäsivät haavoittuvuutta tai aiheuttivat 
väkivaltaisia kokemuksia, kuten perheiden erotta-
mista. Tällaisiin prosesseihin on aiemmissa tutki-
muksissa viitattu myös hallinnollisena väkivaltana 
(ks. Beaugrand 2011; Hiitola 2020; Leinonen & Pel-
lander 2020). Rakenteiden jäykkyys ja joustamat-
tomuus voimistavat väkivallan vaikutuksia ja voi-
vat tehdä väkivaltaisista suhteista irrottautumisen 
pakkomuuttotaustaisille ihmisille mahdottomaksi.

Olisi pelkistävää tarkastella pakkomuuttotaus-
taisten ihmisten kokemaa väkivaltaa ainoastaan 
yhteisöllisen väkivallan tai niin sanotun “kunnia-
väkivallan” kehyksessä (ks. Hong 2020), vaikka mo-
nissa tapauksissa perhedynamiikka onkin keskeises-
sä roolissa. Kunniaväkivallan kehys ei sellaisenaan 
sovi yhteenkään esittelemäämme tarinaan. Sen si-
jaan kaikkia tarinoita yhdistää pitkäaikainen ja eri 
muotoja saava prekaarisuus. Kunkin kohdalla hy-
vin heikko asema jatkui vielä suomalaisen oles-
keluluvan saamisen jälkeenkin. Näemme, että 
keskustelu prekaarisuuden ja pakkomuuton yhteen-
kietoumista avaa uudenlaisia tapoja ymmärtää mo-
ninaisia sukupuolistuneita väkivallan kokemuksia 
pakkomuuttajien elämänkuluissa. Prekaarisuuden 

lisäksi myös tarkempi intersektionaalinen analyysi 
liittyen esimerkiksi pakkomuuton sukupuolen, yh-
teiskuntaluokan ja toimintakyvyn välisiin yhteyk-
siin (ks. Ryan, Erel ja D’Angelo 2015) voisi täydentää 
nykykeskustelua.
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CONTINUUMS OF UNCERTAINTY: FORMS OF PRECARITY AND GENDERED VIOLENCE IN 
THE LIVES OF FORCED MIGRANTS 

This article focuses on gendered violence experienced by Afghan forced migrants 
living in Finland. We seek to explain the continuation of victimization in their lives. 
The data consists of 32 interviews and observations during the years 2018–2021. The 
study shows that it is difficult to grasp the continuum of violence by only relying on 
the frame of honour-based violence or communal violence without also consider-
ing the forms of precarity, which predispose forced migrants to violence. Almost 
all of the research participants come from extreme poverty and their families have 
lived in exile for decades. Our results show that economic, legal, and administrative 
precarity intensify the effects of violence and even produce violence in the lives of 
forced migrants. Our results offer new information about the links between gender, 
forced migration, and forms of precarity.  

Keywords: continuums of uncertainty, forced migration, forms of precarity, 
gendered violence, intersectionality
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