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Hjelpepakke til Groruddalen og Søndre Nordstrand
etter pandemien
Pandemiens begrensinger er i ferd med å slippe tak og samfunnet er i ferd med å forsøke å
finne den nye normalen. Resultatet av nedstenginger er større ulikhet, under pandemien har
de rikeste blitt rikere og flere har mindre å rutte med. Gjenåpningen av samfunnet krever
kraftfulle tiltak for å løse ulikhetskrisen. Gjenåpningen av samfunnet krever kraftfulle tiltak for
å løse ulikhetskrisen, en krise som har vedvart i årevis og som har blitt forsterket under
pandemien.
Innbyggerne i Groruddalen og Søndre Nordstrand har bekymret seg for smitte og
arbeidsledighet. Pandemien har rammet skjevt. Mens noen fikk jobbet fra hjemmekontor, ble
mange av de som hadde de laveste lønningene permittert og mange ble sendt ut i ledighet.
Solbergregjeringen hadde ikke løsninger for hvordan de skulle sikre inntekten til arbeidsfolk
som ble rammet.
Når forskjellene øker, får de aller rikeste mer makt. Store forskjeller svekker tilliten i
samfunnet. Tillitt er en forutsetning for den norske samfunnsmodellen. Folk opplever at
hverdagen blir vanskeligere, framtida usikker og at samfunnet ikke lenger har plass til dem.
Dette kan gi rom for politiske krefter som har som eneste svar å splitte folk etter kulturelle og
religiøse skillelinjer, og å peke ut syndebukker blant de menneskene som har minst makt og
rikdom.
Tiden er inne for at staten må iverksette kraftfulle og målrettede tiltak i de områdene som har
vært hardest rammet av pandemien. Bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand hadde
allerede før pandemien store levekårsutfordringer. Dette er ytterligere forsterket gjennom
pandemien. Mange har fått større utfordringer i arbeidsliv og utdanning. Oslo SV mener
regjeringen må styrke kommuneøkonomien kraftig for å styrke barnehager, skoler og
arbeidslivstiltak i Groruddalen og Søndre Nordstrand.
De beste beslutningene fattes nært dem beslutningene gjelder. De beste løsningene finner en
sammen. Bydelene i Oslo må gis mulighet til å prioritere tidlig innsats og forebyggende tiltak,
ikke bare nedprioritere. Dette gjøres best gjennom å styrke bydelsøkonomien.
Oslo SV ber byrådet ta initiativ til en krisepakke for Groruddalen og Søndre Nordstrand med
følgende tiltak:
•
•

•

•
•

Oslo SV

Skolen må få flere lærere i Oslo øst, få på plass en statlig satsning for å kunne
rekruttere flere kvalifiserte personell.
Skolen som navet i nærmiljøet morgen, ettermiddag og kveld. Det må etableres
koordinatorordninger mellom skole og bydel som gjør at skolen kan ansette flere
sosialarbeidere som kan samarbeide aktivt med nærmiljøet, som idretten og
kulturlivet.
Satsning på arbeidstiltak og utvikling av næringsliv i Groruddalen og Søndre
Nordstrand. Utvikle et program som for eksempel merkur-programmet tilpasset
Groruddalen og Søndre Nordstrand. Skape arbeidsplasser og kvalifiseringstiltak for til
ungdom.
Det trengs en opptrappingsplan for helse- og sosialfaglig kompetanse i skolen.
Alle tjenester som er til for barn og familier må være lett tilgjengelig. ByHelsetiltak som
Ung Arena og andre lavterskel tjenester for alle barn og familier, men også som lett
tilgjengelig støtte til ansatte i barnehager og skoler.
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•

Oslo SV

Sørge for at barne- og ungdomspsykiatrien blir tilgjengelig for skolene, styrke
familievernkontoret og styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonene for
ungdom.

