Redd framtida; krafttak for barn og unge!
Koronapandemien har satt begrensninger for barn og unges oppvekst og utvikling vi vil lese om i
statistikkene framover. "Alle " opplever restriksjoner og forskrifter negativt og mange sliter. Likevel
er barn og unge i en særstilling all tid de er i en fase av livet hvor de skal utvikles for å leve resten av
sine liv.
Idretts- og kulturarenaer er viktige i denne utviklingen, og de har vært stengt, delvis stengt, eller
under svært strenge regler i snart ett år, og idrettslag og kultur- og aktivitetsforeninger skal i disse
dager sende ut faktura for medlemskap eller kontingent. I møte med nettopp disse ildsjelene
rapporteres det om at mange vegrer seg for å sende ut krav om betaling. De vegrer seg av flere
grunner, og blant annet er det noen synes det er vanskelig å be om innbetaling til, i beste fall, et
halvveis tilbud, mens andre forteller om en bekymring for frafall da de opplever at mange har fått
mye dårligere råd.
I fra Fosterhjemsforeningen oppfordres det til å melde seg da etterspørselen har økt, og de regner
med en dramatisk økning når pandemien har mindre innvirkning på folk hverdagsliv. 1/3 av alle unge
rapporterer om psykiske utfordringer. Mens tjenestene opplever økt etterspørsel om hjelp, står
helsesykepleiere og andre som jobber nettopp forebyggende innenfor helse, enten å vaksinerer mot,
eller tester for koronavirus.
Forrige uke la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet
felles fram sin åpne trussel- og risikovurdering. Her pekes det blant annet på en økt radikalisering
under pandemien som en følge av kombinasjonen av dårligere levekår og isolasjon. Uken før ble en
16 år gammel gutt pågrepet og senere siktet for terrorplanlegging.
Det er ikke akseptabelt at samfunnet ikke gjør alt i sin makt for å redde framtida, og regjeringens
tafatte forsøk på å støtte frivilligheta, idretten og kulturlivet har ikke munnet ut i annet enn kortsikte
ordninger kun et fåtall kan eller klarer å søke på. Mange har klart å holde hodet over vann i året som
har gått, men de virkelig store utfordringene ligger foran oss. Uten ressurser og tiltak vil splittelsen i
samfunnet øke, konsekvensene vil bli enorme, og vi trenger derfor et krafttak for barn og unge, og vi
trenger det nå!
Akershus Senterparti krever derfor at:
- Kommunene og fylkeskommunene får solide økonomiske overføringer for å sikre at alle
tilgjengelige ressurser til barn og unge brukes fullt ut.
- Det rettes ekstra midler direkte inn på å få på plass tilstrekkelig antall helsesykepleiere ved alle
barne-, ungdoms- og videregående skoler.
- Idretten, kultur- og organisasjonslivet sikres ressurser til å holde frafallet på et minimum.
- Staten øker BUFDIRs tilskuddsordning for barn og familier som lever under fattigdomsgrensen med
100%, og tilskuddsordningen for møteplasser med 200% i 2021 og utlyser ny tilskuddsrunde straks.
Økningen må fortsette i 2022 og 2023. Tilskuddsordningen for åpne møteplasser utvides, slik at alle
kommuner, og ikke kun utvalgte bykommuner, kan søke tilskudd til barne- og ungdomstiltak.

