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•  Lyhyesti	maahanmuutosta	ennen	2015	
•  Turvapaikanhakijat	heinäkuussa	2016	
•  Kuka	avustaa,	missä	ja	miten	
•  Stiftung	Lesen:	kaksi	projektia	

–  Yhdessä	puhuen	leikin	ja	kuvien	avulla	
•  Vastaanottokeskuksista	kouluun	ja	päiväkotiin	

– Mitäs	nyt?	



	
Ennen	pakolaiskriisiä	
•  60-	ja	70-luvun	työsiirtolaisten	lapset	–	lähinnä	Turkista,	

Italiasta	ja	entisen	Jugoslavian	alueelta	–	lähetettiin		
60-luvulla	kouluun	ilman	minkäänlaista	tukiopetusta.		

•  70-luvulla	perustettiin	ns.	valmistavia	luokkia.	Tarkoitus		
oli	siirtää		niistä	normaaliluokkiin	1-2	vuoden	jälkeen		
mutta	monet	oppilaat		viettivät	koko	kouluajan	näissä	
“ulkomaalaisluokissa“.	

•  80-luvulta	lähtien	jonkinlaista	tukitoimintaa.		
•  Pakolaislapsille	oppivelvollisuus	vasta	80-luvun	lopulla.	
•  Suurin	virallisesti	maahanmuuttajaryhmä	Turkista	

(4	%	koko	väestöstä,	18	%	maahanmuuttajataustaisista	
henkilöistä)	–	2,9	miljoonaa	

•  N.	6	miljoonaa	venäjänsaksalaista	(2007)	



 
Tilanne	tänä	vuonna	
Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	(Maahanmuuttovirasto)	

Heinäkuussa	2016	
•  72.984	turvapaikka-anomusta	 	(heinäkuussa	2015:	34.384)		
•  53.008	turvapaikkapäätöstä	(yhteensä)	

Ensimmäisen	7	kk	aikana	
•  468.762	ensimmäistä	turvapaikka-anomusta	--	yht.	479.620	

(2015:	218.221)	
•  336.051	turvapaikkapäätöstä		

–  165.375	myönteistä	kansainvälisen	suojelun	päätöstaä	
–  39.278	muita	turvapaikkaprosessin	yhteydessä	myönnettyjä	ol.lupia	

82.843	kieltävää	päätöstä	
•  Syria	n.98	%	myönteisiä,	Albania	n.0,4	%	myönteisiä 		
	

u  Käsittelemättömät	anomukset	kesäkuussa:	495.792	



 
Hakemukset	kansalaisuuksittain		
10	suurinta	ryhmää kesäkuun	lopussa	
1. 	Syyria 	 	 	74.	511	
2. 	Afganistan 	 	38.994	
3. 	Irak	 	 	 	37.979	
4. 	Iran	 	 												9.190	
5. 	Venäjän		
								federaatio 	 			5.372	
6.  Eritrea 	 	 			3.976	
7. 	Somalia	 			 			3.893	
8. 	Pakistan	 			 			3.583	
9. 	Nigeria 	 	 			3.450	
10.  Marokko 	 			2.673	

	 	 	 	 	 	 	 	 								Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	



 
 
 

Pakolaislapset	ja	-nuoret	
Liittovaltion	opetusministeriön	arviointi	vuodelle	2016:	
	
•  325.000	uutta	kouluikäistä	pakolaislasta	ja	-nuorta	(6	–	18	v.)	
•  Ei	keskitettyä	tilastoa	pakolaislasten	koulupaikoista	

–  Kuinka	monta	lasta	missäkin	koulussa?		
–  Kuinka	moni	on	siirretty	esim.	toiseen	osavaltioon	tai	kuntaan?	

•  Kouluikäiset	ensin	enintään	vuodeksi	ns.	valmistavaan,	
väliaikais-	tai	noutoluokkaan	(eri	osavaltioissa	eri	nimitys)	
–  samoissa	luokissa	myös	esim.	ulkomaalaisten	diplomaattien	lapset	
–  Ei	joka	koulussa	

•  Lisätarve	opetusministeriön	mukaan:	10-14.000	opettajaa,	
ammattiyhdistyksen	(GEW)	mukaan:	24.000	



							MENTOR	Leselernhelfer	e.V	
							&	monet	muut	yhdistykset		

Suuri	määrä	vapaaehtoisia	avustajia	kriisin	alusta	alkaen	–	yksittäin	ja	
ryhmittäin	–		ilmoittautui	suoraan	vastaanottokeskuksiin.	
•  ei	aina	tarpeeksi	päätoimisia	jotka	pystyivät	organisoimaan	toiminnan	
•  pääasiassa	vapaa-aikatoimintaa	ja	spontaania	kieliopetusta	
Lapset	nopeasti	kouluun	ja	päiväkotiin	
•  Kouluissa	entuudestaan	vapaaehtoisia	avustajia	

–  Mm.	entisiä	opettajia,	muuten	usein	ilman	pedagogista	koulutusta		
•  Vapaaehtoistoiminta	harvinaista	päiväkodeissa	

–  päiväkodin	kasvattajilla	suuri	jatkokoulutuksen	tarve	

Vapaaehtoisten	ryhmät	järjestäytyvät	ja	perustavat	yhdistyksiä,	
koulutustarve	lisääntyy.	

	
Ø Kuka	kouluttaa?	



								Koulutusmahdollisuuksia	

Kaksi	esimerkkiä:	
	

Akademie	für	Leseförderung	(Niedersachsen)	
•  tiedon	ja	kouluttajien	välitys	
•  luentoja	ja	kurssitarjouksia	
	
Stiftung	Lesen	(koko	maassa)	
•  	runsaasti	informaatiota	kotisivulla,	kouluttajien	välitys,	

materiaalineuvonta,	omia	koulutuksia	
	



	
Stiftung	Lesen	

							Lukemista	tukeva	ja	tutkiva	säätiö	

	
Pakolaistilanteen	seurauksena	kaksi	uutta	projektia:	
•  Willkommen	in	Deutschland	

–  Projektin	toimeksiantaja	ja	rahoittaja:	Perheasioiden	ministeriö	
(Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend,	BMFSFJ)	

–  toteuttaminen:	ns.	Perhekeskuksissa		
(„monisukupolvitalo“,	Mehrgenerationenhaus)		

•  Lesestart	für	Flüchtlingskinder	
–  Projektin	toimeksiantaja	ja	rahoittaja:	Opetusministeriö	

(Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	–	BMBF)	
–  toteuttaminen:	Pakolaisten	vastaanottokeskuksissa	



	
Stiftung	Lesen	

	 	 	Säätiön	tehtävät	mm.:	

	
•  Suunnitella	projektit	ja	organisoida	toteuttaminen	
•  ottaa	yhteyttä	sekä	vastaanottokeskuksiin	että	

(tarvittaessa)	niiden		ympäristössä	toimiviin	sosiaalisiin	
järjestöihin	ja	vapaaehtoisryhmiin	

•  Kouluttaa	ja	välittää	20	moninkertaistajaa	kouluttamaan	
päätoimisia	ja	vapaaehtoisia	kieli-	ja	lukukummeja	

•  Valita	kirjat	ja	pelit	meediapakettiin	ja	toimittaa	ne		
jokaiseen	perhekeskukseen	ja	vastaanottokeskukseen	

•  Järjestää	alueellisia	konferensseja	joissa	päätoimiset	ja	
vapaaehtoiset	avustajat	voivat	tavata	ja	syventää	tietojaan		



Kieli,	identiteetti	ja	tunteet	

Zuhause kann überall sein (Irena Kobald & Freya Blackwood) 	



	
Sana	kerrallaan	



	
Kenen	kulttuuri,	mikä	näkökulma	

Unser Zuhause. Eine Wimmelbilder-Geschichte. Doro Göbel & Peter Knorr	



Vaara,	pako	ja	vapaus	

Ein neues Land.	
 Shaun Tan	



	
	
	

	
	
	
	
	

15	



 
Kielestä	kiinni	kuvien	avulla!	
Esityksen	kuvat	seuraavista	kirjoista:	
	
Kieli,	identiteetti	ja	tunteet	
•  Irena	Kobald	&	Freya	Blackwood:Zuhause	kann	überall	sein	
Sana	kerrallaan	
•  Susanne	Straßer:	So	weit	oben		
Kenen	kulttuuri	–	kenen	näkökulma?	
•  Doro	Göbel	&	Peter	Knorr:		

Unser	Zuhause.	Ein	Wimmelbilder-Geschichte	(ei	tekstiä)	
Vaara,	pako	ja	vapaus	
•  Rafik	Schami	&	Kathrin	Schärer:	„Hast	du	Angst“?,	fragte	die	Maus	
•  Shaun	Tan:	Ein	neues	Land	(ei	tekstiä)	
•  Susanne	Stern:		

Das	Kind	und	seine	Befreiung	vom	Schatten	eines	großen	Angst	
	



	
Linkit	

•  Akademie	für	Leseförderung,	Niedersachsen	
www.alf-hannover.de	

•  Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	
www.bmbf.de	

•  Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	
www.bmfsS.de	

•  Bundesministerium	für	Migra1on	und	Flüchtlinge	
www.bamf.de	

•  Mehrgenera1onenhaeuser.de	
www.mehrgenera1onenhaeuser.de	

•  MENTOR	
www.mentor-bundesverband.de	

•  Susanne	Stein	
www.susannestein.de	

•  Stiftung	Lesen	
www.stiftunglesen.de	
	

	



Kiitos	


