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- Att leva utomlands ger en känsla av

frihet, men som motvikt ökar ansvaret för
det egna livet, säger psykologen och kani-
ärcoachen Timo Kojonen.

- Det jag menar är att när det sociala nät-
verket är svagare hamnar man ofta att grubb-
la över livets stora frägor alldeles ensam.
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Kojonen vet vad han talar om för han har
bott i sju ländeq bl.a. i USA, Tyskiand och
Schweiz.

-Att söka hjälp kan vara besvärligt var
som helst eftersom psyket omfattar ett sä

brett spektrum. Det flnns t.ex. ett tiotal, om
inte hundratals skolor inom psykoterapin.
Hur ska man hitta fram till nägon som det
känns givande attprata med om sens svä-
ra problem?

- I vissa länder, t.ex. i USA, är det väl-
digt dyrl att gä hos en psykolog eller psyko-
terapeut. Den som själv mäste stä för kost-
naderna 1är nog fundera pä den ekonomiska
biten.

Under sina är i utlandet märkte Kojo-
nen att mänga har behov av att prata om si-
na problem pä sitt eget spräk, sä han startade

en terapiservice pä internet. Therapion Con-
sulting erduder terapi pä f,orton spräk och
som verktyg används nättelefon (t.ex. S§-
pe eller Oovoo), telefon, e-post och chatt.
Företagets psykologer och psykoterapeuter

är auktoriserade av Valvira.
Att uttrycka känslor pä ett främman-

de spräk är verkligen knepigt. Nätterapi är
därfor ett beaktansvär1 alternativ, i synner-
het om man inte har tillgäng till terapi pä

sitt modersmäl.
Kojonen understryker att om fl)'tten ut-

omlands beror pä att livet gätt i stä sä är det
möjligt att väldigt lite förändras i det nya
landet. De gamla svärigheteffra - t.ex. ut-
maningarna i äktenskapet kanske dyker upp
igen. Utlandsfinländare kan även ha rela-
tionsproblem som beror pä att makama kom-
mer frän olika länder och kulturema kanske
krockar ihop.

Andra bekanta teman är ensarnhet och
alkoholprobiem.

Finländare är ofta tystlätna och ibland
rentar. tillbakadragna. Men mänga utlands-
uppdrag ftirutsätter att man är social. Det hör
til1 uppgiftema attklara av cocktailbjudning-
ar och representation - nägot som för mänga
känns betungande.

&et finns hjälp att f;ä
De finländska forsamlingama erbjuder ut-
landsfinländare samtal. aktiviteter och sam-

varo med andra fin1ändare. Numera har kyr-
kan hjälpkanaler ocksä pä intemet: Finska
sjömanskyrkan erbjuder t.ex. en nätprästs
tjänster och en överlevnadsguide som kan
laddas ned. Den innehä11er massor med go-

da räd för den som bor utomlands: Hur fö-
rebygger man uppkomsten av problem. hur
känner man igen symptom pä en kultur-
chock i olika stadier och var kan man sö-

ka hjälp.
Socialkurator Hanna Lindholm vid sjö-

manskyrkan i London berättar att det ofta är
tili hjälp attfatala med nägon utomstäende
person pä sitt eget modersmäl om det som
känns svärt. Hjälpen ges helt oavsett den re-
ligiösa övertygelsen.

Flyten utomlands kan förstärka en
"jag klarar mig själv"-attityd och dä blir
det bara svärare att be om hjä1p av anhöri-
ga i hemlandet. Och om man ännu inte har
ett nätverk av närstäende i det nya landet
fastnar man lätt i grubblerier i sin ensam-
het. Kyrkan kan inte erduda egentlig tera-
pi, men tillsammans kan vi leta fram en per-

son som ger professionell hjälp.
Utlandsflnländarna har egna förenin-e-

ar pä olika häll i världen. De utgör en r ik-
tigt nätverk som kan ge kamrathjä1p, nya
vänner och trevlig sysselsättning. Finland-
Samfundet ger information dem. Om det in-
te finns nägon finsk forening i trakten kan
man kontakta andra utlandsflnländare t.ex.
genom Facebook-grupper. Exempel pä sä-

dana är Finländare i Hongkong eller Finlän-
dare i Berlin.
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När det sociala nätverket är svagare
hamnar man ofta att grubbla över livets
stora frägor alldeles ensam.

För den som är bosatt i utlandet be-

stär livet av med- och motgängar
precis som i Finland.,Men vad hän-
der om motvinden tilltar sä myck-
et i styrka att den egna hiälpen inte
räcker till?

! nligt en amerikansk rappon är den psy-

L kiska pressen stor pä dem som befinner
sig pä ett utlandsuppdrag. I Truman Group
och Chestnut Global Parlners undersökning
som publicerades2012 framhälls att den som

bor utomlands insjuknar tre gänger oftare i
depression jämfört med den som bor i hem-
landet och tvä gänger oftare i ängestneuros.
I undersökningen deltog 455 utomlands och
I 460 i USA bosatta amerikaner.
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