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NP Debatt: 

Vi måste ge hjälp åt dem som behöver det! 

– Av Veijo Baltzar – 

 

Ännu en gång riktar jag min uppmärksamhet på minoriteten, men inte på den romanska den här 

gången. Jag anser att man i Helsingfors diskriminerar dem som flyttat in från landet, såväl unga 

som gamla.  

 

 

 

Det här ä ren sak som man snabbt bord ändra 

på, ty det är ett faktum att de som flyttar in 

från landet till Helsingfors förtjänar rätt 

hyggligt på sitt arbete, men har ändå inte 

samma rättigheter som de som är födda I 

Helsingfors.  

Jag anser att det är till skada för hela landet 

att man särskiljer någon viss grupp och 

betraktar den som sämre är någon annan. Det 

här blir naturligtvis följden eftersom de 

diskriminerade inte kan göra en fullvärdig 

insats för landets bästa då de har råkat I ett 

läge där utveckling är omöjlig.  

Det är självklart att man säger: Varför 

stannade de inte kvar på landet?. Mitt svar är 

at ten landsbo behöver bröd I samma mån 

som en stadsbo. Vårt samhälle blir inte bättre 

av att vi later någon grupp släpa efter; alla 

människor borde ju ha samma möjligheter. 

Tyvärr är det inte så I dagens Finland – Vissa 

individer har blivit efter och det görs ingenting 

för att hjälpa dem.  

 

 

 

 

 

 

 

Jag tror att det här delvis härrör sig från att 

det är gamla respekterade herrar som 

bestämmer om allt. Många olägenheter beror 

säkert på det här. Äldre herrar har höga 

tjänster och sköter en massa jobb och hinner 

inte sköta ett enda ordentligt. Dessutom har 

de här herrarna för länge sedan lämnat sin 

ungdom bakom sig och är fjärran från ett liv 

där förekommer. Under flera totals år har de 

varit utan beröring med nöd.  

Därför kan de inte heller göra någon aktiv 

insats för att hjälpa sådana mänskor som 

verkligen behöver hjälp.  

I allmänhet kan de, som lever I nöd och inte 

har någon tryggad framtid, inte själv reda upp 

sin situation. Då kampen för det dagliga 

brödet upptar all deras tid kan de inte heller 

utvecklas. De har ingen tid över för att odla 

intressen. Ur samhällets synpunkt är det en 

förlust att visa kategorier av människor inte är 

intresserade av att utveckla sin personlighet 

eller överhuvudtaget av någonting.  

 

 

 

 



Jag gjorde en intervju med en ung flicka på 

tjugo år som arbetade som butiksbiträde. På 

mina frågor svarade hon: Jag får trehundra 

mark I månaden. Av lönen går hundrafemtio 

mark till ett rum som jag delar med en annan 

flicka. Hyran för rummet är alltså trehundra 

mark. För det hundrafemtio som blir över 

måste jag Klara hela månadens mat och 

kläder. Dessutom måste jag för samma 

summa sköta min hygien osv., ty de kräver I 

butiken att man är någorlunda snygg. 

Pengarna måste också räcka till för kosmetika.  

Jag frågade om hon skulle ha lust att studera 

t. ex. På kvällarna. – Om jag bara kunde så 

skulle jag väldigt gärna läsa. Men I de 

förhållanden som jag för tillfället lever I kan 

jag knappt intressera mig för någonting alls. 

Ett sådant här liv är inte människovärdigt, 

ibland sviker nerverna… Dels är det ett hart 

arbete, dels har man ingen ordentlig 

frukosttimme under hela dagen.  

Här slutade vi vår diskussion. Tycker ni inte 

alla att man borde fästa lite mera 

uppmärksamhet vid sådana här människor? 

Jag anser att det är på tiden att man börjar 

beakta deras bostadsförhållanden, försöka 

aktivera deras intressen och ser till, att de 

också har möjlighet att utöva sina intressen.  

Detta kunde ordnar om bostäder skulle vara 

överkomliga även för mindre bemedlade. Det 

borde finnas något slags bostadsunderstöd, så 

att ingen behöver ge ut en alltför stor del av 

sin inkomst för sin bostaden. Viktigt skulle det 

vara att det byggs flera hyreshus, och inte 

flera aktielägenheter som är så dyra att ingen 

har råd med dem.  

För t.ex. butiks- och barbiträden borde det på 

arbetsplatserna finnas någon som bevakar 

deras förmåner, så att de kan hålla en sådan 

frukosttimme som de har rätt till.  

Jag tycker att det är helt fel, att en människa 

som vill förtjäna sitt uppehälle genom arbete 

inte kan få ett. Varför ser man ofta så kallt på 

denna fråga och varför lägger man manga 

obetydligare problem framom det här? Det 

viktigaste anser jag vara att man kan arbeta så 

att man får bröd. Man finner naturligtvis 

manga orsaker till att det inte finns arbete för 

alla, men de som söker orsaker är just sådana 

som har arbete, som har flera tjänster och 

som inte mera vet vad det vill saga att vara 

utan bröd, utan bostad och utan någon säker 

framtid. Jag tycker att man borde sluta med 

att ge flera tjänster å ten och samma person. 

Eller är det så att vi är lyckliga när vi har bröd 

men vår granne är utan?  

Fortbildningsmöjligheterna är också en sak 

som vi borde ägna mera uppmärksamhet. Jag 

anser att vi inte har get dem det värde de 

förtjänar. Staden beviljar nog pengar för en 

simhall eller någonting liknande men sällan 

när det gäller att hjälpa sådana som verkligen 

behöver det. Då utreds saken på papper och 

på papperet blir den.  


