
Home- ja kosteusvaurioista sairastuneiden tilanne on hälyttävä

31.5.2011. Lähetetty kaikille kansanedustajille.

Hei,

Olemme ryhmä vakavasti home- ja kosteusvaurioista sairastuneita ihmisiä. Olemme sairastumisen
seurauksena jääneet vaille yhteiskunnan peruspalveluja ja tunnustusta sairaudellemme. On tieteellisesti
todistettu home- ja kosteusvaurioaltisteiden voivan aiheuttaa erilaisia vakavia sairauksia, elinvaurioita
sekä pysyviä vaurioita ihmisen immuunijärjestelmässä, mikä osalla johtaa vahvaan yliherkistymiseen
kosteusvaurioaltisteille sekä mm. erilaisille kemiallisille yhdisteille, hajusteille ja ruoka-aineille.

Suurin osa meistä on ennen altistumista ollut perusterveitä ihmisiä. Ryhmässämme on paljon nuoria,
parhaassa työiässä olevia ihmisiä, jotka sairastumisen seurauksena ovat syrjäytyneet normaalista
elämästä. Monella lyhytkin oleskelu suuressa osassa rakennuksia on mahdotonta. Olemme jääneet vaille
asiantuntevaa lääkärinhoitoa, sopivia työ- ja opiskelumahdollisuuksia, harrastusmahdollisuuksia ja osa on
pudonnut kaikkien yhteiskunnan tukijärjestelmien ulkopuolelle. Osa meistä on jatkuvasta etsimisestä
huolimatta ilman asuntoa ja elää epäinhimillisissä olosuhteissa nukkuen mm. parvekkeilla.

Tilanteemme on hälyttävä.

Maamme viranomaistoiminta ei tällä hetkellä pysty tarjoamaan sairastuneille minkäänlaista apua ja
lääkäreiden tietämys aiheesta on hyvin puutteellista - sairastuneet jäävät ilman apua, lausuntoja,
sairaslomakorvauksia ja heitä mm. leimataan yhä psyykkisesti häiriintyneiksi, vaikka tieteellistä
tutkimusta sairauden mekanismeista on jo olemassa runsaasti. Sairaudeltamme puuttuu
diagnoosinumero ja sairastuneet jäävät vaille niitä tukitoimia, joita muille vakavasti sairastuneille
ihmisryhmille on olemassa. Suomesta puuttuu täysin järjestelmä sairautemme tutkimiseksi,
diagnosoimiseksi ja sairastuneiden auttamiseksi. Myös terveydensuojeluviranomaisten toiminnassa on
vakavia puutteita eikä järjestelmä todellisuudessa kykene puuttumaan rakennusten terveyshaittoihin.
Rakentamisessa on myös vakavia epäkohtia, joista on julkisuudessakin ollut puhetta, ja ryhmämme
kokemukset vahvistavat sen, että uudetkin rakennukset aiheuttavat huomattavia terveyshaittoja.
Maassamme on mahdollista rakentaa jo valmistuessaan kosteusvaurioitunut rakennus, joutumatta siitä
minkäänlaiseen vastuuseen.

Suomen laki ei kohdallamme toteudu ja olemme pudonneet hyvinvointivaltion periaatteiden ulkopuolelle,
yhteiskunnan puuttumatta tilanteeseemme millään lailla lukuisista avunpyynnöistä huolimatta.

Kyse on ihmisoikeusrikkomuksesta. Olemme pikaisen avun tarpeessa.

Olemme avanneet nettisivut osoitteeseen www.homepakolaiset.fi. Sivuilta löydätte lisää tietoa
tilanteestamme ja niistä epäkohdista, jotka jarruttavat tilanteemme korjaantumista. Toivomme Teidän
perehtyvän materiaaliimme ja miettivän mitä tilanteemme parantamiseksi voisi tehdä. Sivuillamme on
omia ehdotuksiamme tilanteen ratkaisemiseksi. Kerromme mielellämme lisää ja osallistumme ongelman
käsittelyyn ja ratkaisumahdollisuuksien kehittelyyn.

Yhteistyöterveisin ja toimenpide-ehdotuksia odottaen,

Katja Pulkkinen pj, Klaara Lähteenaro vpj ja muut Homepakolaiset


