PAKOLAISTEN PSYKOSOSIAALINEN TILANNE MORENOLAISEN ROOLITEORIAN NÄKÖKULMALTA
Tuula Grandell. Suomen Morenoinstituutti. 17.09.2015
Pakolainen rooliteorian valossa
Kun ihminen menettää läheiset ihmissuhteet tai läheisiään kuoleman, eron, maastamuuton, tai työpaikan
menetyksen seurauksena, tämä merkitsee samalla myös näihin suhteisiin sidotun sosiaalisen roolin ja niissä
toimimisessa koettujen itseä psyykkisesti ja sosiaalisesti ravinneiden tunteiden ja kokemusten kuolemaa. Äiti ei
voi toimia enää äitinä menetettyään lapsensa, mies ei puolisona menetettyään vaimonsa, sisar ei sisarena,
veljenä, ystävänä jne. Näin käy myös sotaa pakenevalle pakolaiselle.
Tutuissa sosiaalisissa rooleissa toimiessaan hän kykeni olemaan ja elämään suhteissa, jotka vahvistivat hänen
identiteettiään, päivittäisellä toiminnalla oli tarkoitus. Hän oli joku itselleen ja muille. Mitä laajemmasta
suhteiden menetyksestä on kyse, sitä suuremmasta toiminnallisesta köyhtymisestä hän myös kärsii. Häntä ei
tunnisteta eikä tunneta, kuka hän on ja on ollut. Hän on pian vieras myös itselleen. Ihminen taantuu nyt
avuttomaksi ja riippuvaiseksi muista ja avun antajista. Entisen itsevarmuuden tilalle voi asettua pelot ja
epäluuloa täynnä olevat mielikuvat muita kohtaan. Häpeä ja syyllisyys siitä, että on paennut, että on ehkä itse
ollut osallinen lähtömaan tapahtumiin ja kauheuksiin.
Tilannetta, jossa uuden elämän ja arjen rakentamisen odottaminen voi kestää turvapaikan hakijoille
osoitetuissa pakolaiskeskuksissa todella, tulisi voida helpottaa psyykkisesti. Kohtaamisten mahdollistaminen ja
keskuksessa majoittuneiden välillä ja paikallisten asukkaiden välillä olisi morenolaisen rooliteorian
näkökulmalta enemmän kuin suotavaa. Traumaattisten kokemusten työstäminen ja psykodraaman antamat
nk. lisätodellisuuden mahdollisuudet elävöittää rooleja sekä ryhmän antama vertaistuki ovat oivallisia keinoja
tukea pakolaisen selviytymistä pitkän odotuksen aikana.
Historiasta
Olisi mielekästä huomioida tulijoiden psykososiaalinen tausta rakennettaessa pakolaisleirejä tulomaahan.
Tähän tulokseen tuli J.L. Moreno jo 1915 toimiessaan ylilääkärinä itävallan pakolaisleirillä. Mittendorfin kylään
lähellä Wieniä sijoitettiin 10.000 sodan jaloista pakenevaa italialaista. Itävallan valtio järjesti jokaiselle pienen
”ruokarahan” ja 1000 - 2000 pakolaiselle jopa työtä kenkätehtaassa. Myös fyysisen terveyden hoito oli
järjestetty. Siitä, kauanko pakolaiset tulisivat olemaan Mittendorfissa, ei luonnollisesti ollut tietoa. Ainakin osa
pakolaisista pääsi palaamaan kotimaahansa mutta vasta kolmen vuoden kuluttua, sodan päätyttyä.
Mittendorin kylässä tarjoutui pakolaisille mahdollisuuksia koulunkäyntiin, harrasteita ja muita lähiympäristön
tarjoamia palveluja ja lukemista. Kaikista valtion järjestämistä ulkoisista mahdollisuuksista ja rakenteista
huolimatta, syntyi yhteenottoja ja jännitteitä itse pakolaisten kesken mutta myös heidän ja alueen asukkaiden
välillä. Moreno kiinnitti huomiota siihen, että sosiaaliset erot ja taustat niin pakolaisten itsensä välillä kuin
heidän ja heidät vastaanottaneiden ihmisten välillä olivat huomattavat. Moreno totesi, että tulijat oli sijoitettu
leirin parakkeihin ilman selkeitä kriteereitä, miten tahansa. Moreno teki suunnitelman, miten pakolaisten
itsensä välisiä ja heidän sijoituspaikkakuntansa asukkaiden välisiä konflikteja voitaisiin ennaltaehkäistä ja pitää
samalla huolta pakolaisten psyykkisestä hyvinvoinnista. Moreno huomioi suunnitelmassaan tulijoiden sekä
kansallisuuden että poliittisen/uskonnollisen suuntauksen asumissijoittelussa. Hän ehdotti silloiselle Itävallan
sisäministeriölle tätä toimintatapaa, mutta ei saanut tälle poliittisen tahon tukea. Moreno kuitenkin jatkoi
tämän haasteen tutkimista, kehitti ajatteluaan sekä pääsi käyttämään konkreettisia toimenpiteitä ja tutkimaan
niiden vaikutusta Yhdysvalloissa niin Sing Sing vankilassa kuin Hudsonin tyttökodissa. Syntyivät sosiometrian ja
psykodraaman teoriat ja käytäntö.
Toivon, että Suomen Psykodraamaohjaajien yhteisössä kehittyy tässä tilanteessa ehdotuksia ja aktiviteettia
pakolaisten tai heille tukea järjestävien tueksi erilaisin tavoin. Alla olevat lähteet toivon mukaan kannustavat ja
inspiroivat tähän.
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