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Ryhmäaloite

Helsingille sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelma koronan jälkeiseen aikaan

Helsinki on tehnyt erinomaista työtä reagoidakseen koronaviruksen aiheuttamiin merkittäviin muutoksiin kaupungin palveluissa ja tukeakseen ihmisiä vaikean ajan keskellä. Juuri nyt on tärkeää tehdä
kaikki voitava koronaepidemian negatiivisten vaikutusten hillitsemiseksi.
Samaan aikaan on tiedossa, että yhteiskunnan laajalla sulkemisella on vakavia kielteisiä vaikutuksia,
paitsi taloudellisesti myös sosiaalisesti. Tiedämme jo nyt, että sulkemiset ovat lisänneet lähisuhdeväkivaltaa ja päihdeongelmia perheissä. Päivätoiminnan lakkautuksilla on vaikutusta vammaisten ja
ikääntyneiden toimintakykyyn. Yksinäisyys, eristäytyminen ja paineistettu arki ovat vaarassa lisätä
mielenterveysongelmia. Toimeentulon vaikeudet jättävät jäljen, joka voi näkyä vielä vuosien päästä.
Yhteiskunnan marginaalissa ongelmat syvenevät entisestään, kun asunnottomat, päihdeongelmaiset,
paperittomat ja liikkuva väestö altistuvat virustartunnoille ilman asunnon, oleskeluluvan tai terveyspalveluiden tuomaa suojaa.
Nämä koronaepidemian todennäköiset seuraukset tulevat näkymään heikentyneenä sosiaalisena ja
taloudellisena hyvinvointina ja lisäämään tarvetta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluille mutta myös
vahvistetuille kasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan palveluille sen jälkeen kun koronaepidemia on
saatu pysäytetyksi.
Siksi koronaviruksen jälkeistä aikaa tulisikin ajatella yhteiskunnan jälleenrakentamisen aikana. Syvimpien ongelmien ehkäisemiseksi tarvitaan paitsi taloudellista, myös ja ennen kaikkea sosiaalista jälleenrakentamista.
Feministisen puolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että Helsinki ryhtyy seuraaviin
toimenpiteisiin koronaviruksen vaikutusten vähentämiseksi ja korjaamiseksi:
- Perustetaan yhdessä tiedeyhteisön kanssa ohjausryhmä tuottamaan asiantuntijatietoa taloudellista
ja sosiaalista jälleenrakentamista koskevan päätöksenteon tueksi, vahvana painotuksena yhteiskuntaja sosiaalitieteet
- Laaditaan selvitys sulkemistoimien ihmisoikeusvaikutuksista Helsingissä, sisältäen lapsi- ja sukupuolivaikutukset ja vaikutukset marginalisoituihin ryhmiin
- Laaditaan sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelma, jonka tarkoitus on kartoittaa ne toimet, joilla
Helsinki ehkäisee ja korjaa koronaepidemian sosiaalisia vaikutuksia
- Aikaistetaan ja lisätään investointeja erityisesti hyvinvointia tuottaviin hankkeisiin ja vahvistetaan resursseja erityisesti lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä ja nostamalla järjestötukien määrää
- Huomioidaan sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelma ja/tai tavoitteet keskeisenä osana vuoden
2021 talousarvion valmistelua
Esitämme, että aloite käsitellään mahdollisuuksien mukaan tavanomaista nopeammassa järjestyksessä, jotta vastaus aloitteeseen saataisiin epidemian vielä kestäessä, jolloin myös ohjelmatyö päästäisiin niin päätettäessä aloittamaan riittävän varhaisessa vaiheessa.
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