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Barnens jämlikhet förverkligas genom kommunens val
Du får detta brev eftersom du har meddelat att du vill verka för barnens bästa i kommunalvalet 18.4.2021.
Tack för det! Just nu är det särskilt viktigt att säkerställa att det i kommunerna väljs beslutsfattare som
ser till barnens välbefinnande under hela valperioden. Resultatet av kommunalvalet 2021 påverkar en
lång tid framöver hurdan framtid Finland skapar efter coronapandemin. Om kommunerna försöker få
balans i sin ekonomi genom att skära ned kvaliteten på tjänsterna för barn, unga och familjer, syns
spåren i årtionden både i kommuninvånarnas välmående och i kommunens ekonomi.
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Fattigdom skadar långvarigt

av barnen växer upp

Fattigdomen bland barn har nästan tredubblats i Finland mellan 1995 och 2017.

i familjer med låga inkomster

Coronakrisen med sina permitteringar och arbetslöshetsperioder har särskilt hårt drabbat just

24–36 %

av barnfamiljerna har under

barnfamiljer och ökat antalet personer som upplever brist med cirka 55 000 familjer. Upp till en
tredjedel blir tvungna att skjuta upp betalningen av räkningar, det har blivit vanligare att leva på
lån och besparingarna används för dagliga utgifter. Vi har familjer som väntar på att det ska bli
måndag, så att barnen får mat i skolan.

2000-talet upplevt problem
med utkomsten

Visste du att föräldrarnas arbetslöshet har visat sig ha negativa konsekvenser
för barns utbildning och välmående också senare i livet? Unga som har det sämre
ställt har enligt undersökningar sämre självkänsla än unga som har det bra, och de saknar oftare
en studieinriktad plan.
Även om det kan vara svårt att tro det, så är spädbarn särskilt sårbara för fattigdom. En ständig
stress över pengar kan leda till att det utöver brist på pengar också råder brist på omsorg och
ömhet i familjen. Fattigdom påverkar ändå vardagen och utvecklingen för barn i alla åldrar.
Föräldrarna i fattiga familjer fruktar att deras barn skäms eller blir mobbade på grund av
familjens levnadsstandard.
För ensamförsörjare är både arbetslöshet och låga inkomster betydligt vanligare än för andra.
Heltidsarbete skyddar mot fattigdom effektivast, så kommunen kan underlätta situationen för
ensamförsörjare genom att ordna flexibla vårdarrangemang för barn samt morgon- och
eftermiddagsvård för skolelever.
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av barn i familjer med låga inkomster har haft
ångest på grund av familjens ekonomiska
situation (medan 27 % av dem vars familj har
goda inkomster)

80 %

har upplevt stress (medan 34 % av
dem vars familj har goda inkomster).
(Rädda Barnen: Barnets röst 2020)

Utanförskap skadar
Erfarenheterna av diskriminering och utanförskap är vardag för många barn.
Särskilt drabbas minoriteter, såsom regnbågsunga och etniska minoriteter.
Kommunen ska säkerställa att varje barn och ung person bemöts i olika
tjänster på ett sakligt sätt och att lokaler för fritidsaktiviteter är trygga
för alla. Kommunen ska ha gemensamt överenskomna tillvägagångssätt
för att identifiera och ingripa i diskriminering. Fortbildning som erbjuds
yrkesutbildade personer har också betydelse.
Ibland kräver jämlikhet att de som har det svårast får positiv särbehandling och anpassade tjänster. Till
exempel barn med funktionsnedsättning behöver ofta specialarrangemang och hjälpmedel för att kunna delta
på samma sätt som andra.

Läs mer!

I Helsingfors har man strävat efter att ingripa
i segregeringen av stadsdelar genom att bevilja
skolor anslag för positiv särbehandling.

Vad kan kommunen göra?
Att stödja sysselsättningen förebygger alltså fattigdom i barnfamiljer och minskar de långvariga effekterna av
coronakrisen. Kommunen kan också genom andra åtgärder förbättra eller försämra barnens jämlika möjligheter.
Många små detaljer har stor betydelse: är skolskjutsen så flexibel att barnet kan stiga av på hemvägen där
barnet har en hobby? Erbjuder skolan klubbverksamhet? Och det finns också viktiga saker: Finns det
lättillgängliga grundläggande psykiatriska tjänster för barn och unga som förebygger problem i framtiden? Är
barnskyddets resurser i skick? Fungerar vardagen smidigt i familjer med två hem?
Ett sätt att minska upplevelsen av ojämlikhet är en motiverande
hobby som förebygger utslagning. Kommunen kan ombesörja
detta genom att ge en hobbygaranti, styra tillräckliga medel till
te
hobbyer och genomföra Finlandsmodellen där varje barn och
Viss
ung person har en trevlig och avgiftsfri hobby i samband med skoldagen.

Läs mer!
Till exempel Icehearts verksamhet
kombinerar socialt arbete och
lagidrott samt
sparar redan med ett lag

2,8 miljoner
euro i social- och

hälsovårdskostnader.

du?

Det finns tillgängliga metoder

79 %

av medborgarna anser att
samhället bör erbjuda de
barn som har det sämst
ställt möjlighet att utöva
hobbyverksamhet.

Att öka stödet till familjer nu är det bästa sättet att förebygga
problem i framtiden. Familjecentret kan erbjuda familjer redan i ett
tidigt skede stöd med låg tröskel och öka känslan av gemenskap.
Organisationernas tjänster kompletterar kommunens eget
tjänsteutbud. SIB-projektet för barn har som mål att göra
inbesparingar genom att erbjuda tidigt stöd med investerarnas pengar
i stället för att i ett senare skede betala för korrigerande åtgärder
inom barnskyddet, vilket alltid blir dyrare.

Trots att ekonomin sätter press på kommunen, tar en klok kommun hand om sina barn och familjer.
Det är den bästa satsningen på kommunens framtid.
AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITTO, AUTA LASTA, BARNAVÅRDSFÖRENINGEN, ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO, FOLKHÄLSAN,
FÖRBUNDET FÖR BARNKULTURCENTER I FINLAND, HOPE, ICEHEARTS, IMETYKSEN TUKI, KASPER – KASVATUS JA PERHENEUVONTA,
KEHITYSVAMMALIITTO, KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO, KUUROVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO, LASTEN JA NUORTEN
KESKUS, CENTRALFÖRBUNDET FÖR BARNSKYDD, MANNERHEIMS BARNSKYDDSFÖRBUND, MARTTALIITTO, NÄTVERKET FÖR
FAMILJERS DIVERSITET, NUORTEN YSTÄVÄT, UNDERVISNINGSSEKTORNS FACKORGANISATION OAJ, PARASTA LAPSILLE,
PARISUHDEKESKUS KATAJA, RÄDDA BARNEN FINLAND, PESÄPUU, FÖRBUNDET FÖR FAMILJEVÅRD I FINLAND, PIENPERHEYHDISTYS,
PINSKUT, REGNBÅGSFAMILJER, RÖDA KORSET/UNGAS SKYDHUS, SETA, SOS-BARNBYAR FINLAND, FINLANDS UNICEF, SUOMEN
VANHEMPAINLIITTO,
VAMLAS,
VAMMAISPERHEYHDISTYS
JAATINEN,
VARSINAIS-SUOMEN
LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT,
BEFOLKNINGSFÖRBUNDET I FINLAND, YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO OCH VÅRA GEMENSAMMA BARN.

ge barnen din röst!

Checklista för kommunala beslutsfattare:

Så här
m
o l ik h e t in s k a r d u
!

Har varje barn i din kommun möjlighet att utöva
hobbyverksamhet?
Är skolmaten högkvalitativ och välsmakande?
Kan skolskjutsen på hemvägen vara flexibel eller blir ett
specialbarn utan klubbverksamhet?
Finns det grundläggande psykiatriska tjänster för barn och unga?
Finns det ett familjecenter i din kommun? Är familjecentrets
tjänster tillgängliga för alla kommuninvånare?
Finns det dygnetruntvård i din kommun?
Har barnskyddet tillräckliga resurser?
Har ensamförsörjarnas behov beaktats? Eller regnbågsfamiljernas
behov?
Är närtjänsterna tillgängliga?
Har kommunen ombesörjt ett tillräckligt stöd för föräldraskapet
under graviditeten och spädbarnstiden?
Har man i din kommun avtalat om tillvägagångssätt för att
identifiera och ingripa i diskriminering?

Lläs mer:
www.lskl.fi/aanilapselle

följa oss:
@aanilapselle

