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Projekt för att minska ojämlikhet
och barns/ungas marginalisering

Sammanfattning
Statistiken visar att ungas välbefinnande har polariserats: en del mår
bra, medan en del mår dåligt och riskerar att hamna utanför. Trots
att mycket har gjorts för att förebygga marginalisering har problemet ännu inte lösts. Marginalisering är ofta resultatet av en lång rad
av motgångar och dåliga utgångspunkter. För en ung person kan
riskerna bli till en enda härva där det är svårt att se vilken den grundläggande orsaken var. Faktorer som förebygger marginalisering har
stor betydelse i barns och ungas liv.
Man bör stödja välbefinnandet redan innan problem uppstår och reagera på signaler som visar sig i barndomen innan de leder till allvarliga symtom. För att förebygga marginalisering är det viktigt att vidta
åtgärder i rätt tid och stärka möjligheterna för faktorer och uppväxtmiljöer som stödjer och skyddar välbefinnandet. Programmets mål
är att flytta tyngdpunkten i arbetet med att motverka marginalisering
mer mot förebyggande arbete.
Programmets mål är att få till stånd en systemförändring som leder
till att marginalisering bland barn och unga och marginalisering som
ärvs från generation till generation samt segregationen mellan områden minskar i Helsingfors. Utgående från befintliga forskningsdata,
uppgifter från myndigheter och erfarenhetsinformation som samlats
in bland unga har följande centrala bakomliggande orsaker till marginalisering prioriterats: ensamhet och utanförskap, en otrygg barndom, oavslutad grundskola och fattigdom i barndomen. Utgående
från de bakomliggande orsakerna har man ställt upp målsättningar,
som utgör fyra åtgärdshelheter.
Inom programmet riktas åtgärderna mot områden där faktorer som
ofta leder till en svagare ställning i samhället är särskilt vanliga. Valet
av områden gör det också möjligt att testa nya åtgärder och utvärdera deras effekter mer detaljerat. Som centrala verksamhetsområden
i programmet prioriteras Mellungsbacka, Gårdsbacka, Havsrastböle,
Malm, Gamlas och Malmgård.

Åtgärdshelhet 1

Åtgärdshelhet 2

Varje barn och ungdom har
sociala relationer och en känsla av att höra till.

Varje barn och ungdom har
minst en trygg vuxen.

(10 åtgärder)

(9 åtgärder)

Åtgärdshelhet 3

Åtgärdshelhet 4

Varje ungdom får
utbildning efter grundskolan.

Fattigdom ska inte i alltför hög grad definiera
ett barns framtid och möjligheter.

(6 åtgärder)

(7 åtgärder)

