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Kannet: Munken 200 g, sisus Munken 150 g

Painosmäärä: 4 000

Sosialidemokraattiset Naiset

Socialdemokratiska Kvinnor i Finland

Social Democratic Women in Finland

Tasa-arvo kasvattaa yhteiskunnan hyvinvointia ja vaurautta, minkä 
myötä perheiden hyvinvointi lisääntyy. Tasa-arvopolitiikan tulee 
olla pitkäjänteistä ja linjakasta, jotta ihmiset voivat luottavaisina 
suunnitella elämäänsä ja perheen perustamista.

Tulo- ja omaisuusverojen kasvu, terveyserot, koulutuksen jakautuminen 
sekä eriarvoisuus työelämässä ovat tärkeimmät muutosta vaativat tasa-
arvohaasteet. Eriarvoisuuden kasvu nujerretaan ja talouskasvun hyöty 

suunnataan lapsille. Käyttöön otetaan perhevapaissa tasa-arvoinen malli, 
joka mahdollistaa joustavamman työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. 
Hyvin toteutetulla uudistuksella on myönteinen vaikutus pienten lasten 
äitien asemaan työelämässä sekä palkkakehitykseen ja eläkkeisiin.

DemarinaisTen 
eDuskunTavaaliohjelma 
2019Siltasaarenkatu 18–20 C, 6. krs (Ympyrätalo), 00540 Helsinki

www.facebook.com/demarinaiset

#demarinaiset 
#valppauttasiskot

www.demarinaiset.fi
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• Hallitus sitoutuu 
sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen 
hallitusohjelmassa, 
talousarvioprosessissa 
ja kaikissa keskeisissä 
uudistuksissa.

• Hallituspolitiikassa 
otetaan läpileikkaavasti 
huomioon YK:n kestävän 
kehityksen Agenda 2030 
tavoitteet. 

• Hallituksen ministereistä 
vähintään puolet on 
naisia.

• Turvataan poliittisten 
naisjärjestöjen ja 
naisjärjestöjen 
kattojärjestöjen rahoitus.

• Hallitus laatii tasa-
arvo-ohjelman sekä 
hallituskauden aikana 
tasa-arvoselonteon.

Yleiset tavoiTteet

• Suomen seuraavaksi EU 
komissaariksi valitaan 
nainen.

rajun yksityistämisen ja keskittämisen sijaan on 
varmistettava, että jokainen saa yhdenvertaisia ja 
yksilöllisiä sosiaali- ja terveyspalveluja tarpeidensa 

mukaan. On varmistettava myös, että palvelut ovat helposti 
saatavilla.

Terveysbisneksen sijaan 
yhdenvertaisia palveluita

ja hoitoa kaikille

• SOTE-uudistuksen 
toimeenpanosta 
on tehtävä 
sukupuolivaikutusten 
arviointi

SOTE- uudistus on toteutettava kestävällä ja yhdenvertaisuuden huomioivalla tavalla. 

€——

—— €
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Kattava sosiaaliturva on taloudellisesti vahvalla pohjalla, kun mahdollisimman 
suuri osuus työikäisistä on työelämässä. Perheiden hyvinvointiin vaikutetaan kaikilla 
yhteiskunnassa tehtävillä päätöksillä.

jokainen perhe on erilainen ja jokaisella perheellä on myös omat arjen haasteensa. 
Monimuotoiset perheet ja pirstoutunut työelämä edellyttävät perhevapaisiin 
lisää joustoa ja uudistamista. 

Perhepolitiikan punaisena lankana on ehkäisevien, maksuttomien matalan kynnyksen 
lapsiperhepalveluiden parantaminen. Oleellista on, että perheet saavat hyvin toimivia 
palveluja oikea-aikaisesti ja riittävästi. Perheitä ei jätetä yksin.

Tasa-arvoa perheisiin

• Perhevapaauudistus 
toteutetaan 
vanhempainrahakauden 
kestoa jatkamalla ja 
isille kiintiöidään 
entistä suurempi osa 
vanhempainrahakaudesta. 
Käytettävästä 
vanhempainrahakaudesta 
vähintään yksi kolmasosa 
on isän kiintiö ja yksi osa 
on vanhempien vapaasti 
jaettavissa. Käytettävä 
ajankohta ulotettaisiin 
joustavasti perheiden 
tarpeiden mukaisesti 
lapsen alakouluikään 

saakka. Uudistuksessa 
otetaan huomioon 
sateenkaariperheet ja 
yksinhuoltajat. 

• Subjektiivinen 
kokopäiväinen 
päivähoito-oikeus 
palautetaan koskemaan 
kaikkia.

• Päivähoidon ryhmäkokoja 
pienennetään (yksi hoitaja 
kuutta lasta kohden yli 
3-vuotiaille).

• Varhaiskasvatuksessa 
siirrytään asteittain 
maksuttomuuteen.

• Neuvolajärjestelmä 
pidetään julkisena 
palveluna.

• Varmistetaan, 
että vammaisille 
lapsille on riittävästi 
päivähoitopaikkoja sekä 
ammattitaitoista ohjausta 
varhaiskasvatuksessa.

• Varhaiskasvatusta ja 
kuntoutusta tarjotaan 
tarvittaessa kotiin, ei 
pelkästään ryhmään 
kodin ulkopuolelle.
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iTsenäinen ja arvokas elämä
on ihmisoikeus
koko elämänkaaren ajan

• Perustetaan 
vanhusasiavaltuutetun 
virka.

• Kuntiin on perustettava 
vanhusasiamiehen virka.

• Vanhustyön 
hoitajamitoitus on oltava 
työvuorossa riittävä, 
seitsemän hoitajaa 
kymmentä avuntarvitsijaa 

kohden. Turvataan riittävät 
resurssit myös kotihoitoon.

• Vanhuspalveluissa 
on oleellista kehittää 
ikäihmisten muistia ja 
liikuntakykyä ylläpitävää 
toimintaa erilaisten 
harrastusmahdollisuuksien 
kautta. Yhteinen 
toiminta ehkäisee 

Hyvä ikäpolitiikka ottaa väestön vanhenemisen huomioon jokaisella toiminnan 
tasolla; vanhuus ei ole vain sosiaali- ja terveyskustannus.

hyvän ikääntymisen ainekset muodostuvat osallisuudesta, vaikutusmahdollisuuksista, 
toimintakyvyn ja terveyden ylläpidosta ja edistämisestä sekä hyvästä ja turvallisesta 
elinympäristöstä.

Eläkeköyhyys on todellisuutta myös Suomessa. Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan 
Suomessa on liki puoli miljoonaa eläkeläistä, jotka elävät virallisen köyhyysrajan alapuolella.

Eläkeköyhyydestä kärsivät etenkin naiset, sillä naisten työeläke on keskimäärin 590 euroa 
kuukaudessa pienempi kuin miesten (lähde THL). 

myös yksinäisyyttä 
ja syrjäytymistä. 
Lisäksi ikäihmisten 
asumisvaihtoehtoja on 
monipuolistettava.

• Vanhuspalveluiden 
keskittämisen sijaan on 
palvelut räätälöitävä 
yksilön tarpeiden 
mukaisesti.

• Palautetaan 
kelakorvattavien 
lääkkeiden sallitut ostojen 
erät yhdestä kuukaudesta 
kolmeen. 

• Palautetaan 
diabeteslääkkeiden 
korvausosuus takaisin 
ylimmälle tasolle.

• Palvelut siirtyvät 
sähköisiksi ja niiden 
käyttö edellyttää 
tietoteknisiä taitoja. 
Verkkopalvelut 
tulee suunnitella 
helppokäyttöisiksi. 
Teknologia ja 
tietotekniikka tehdään 
tutuksi ikäihmisille. 

• Palvelujen tulee olla 
saavutettavia.  Kielen 
tulee olla selkeää 
ja ymmärrettävää. 
Palveluja tarjotaan myös 
selkokielellä. Vanhusten 
ja maahanmuuttajien 
määrän kasvaessa on 
julkisten palveluiden 
käyttäjinä entistä 
enemmän ihmisiä, joilla 
on vaikeuksia 
ymmärtää yleiskieltä. 
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• Vammaisten 
ihmisten arjen 
hyvinvointia turvaavia 
palvelukokonaisuuksia 
ei hajoteta sote-
uudistuksen yhteydessä.

• Yhdenvertaiset 
ja laadukkaat 
vammaispalvelut 
sekä muiden 
palveluiden saatavuus, 
saavutettavuus ja 
esteettömyys taataan.

• Kuljetuspalvelut 
järjestetään asiakkaan 
arjen sujumisen 
mukaisesti.

• Vammaisten ihmisten 
arkisen elämän 
turvaamiseen tarkoitetut, 
säännölliset palvelut 
irrotetaan hankintalain 
kilpailutussäännösten 
piiristä. 

• Laajennetaan alle 
25-vuotiaiden maksuton 
ehkäisy valtakunnalliseksi

• Kuukautissuojien 
arvonlisävero alennetaan 
24 prosentista 10 
prosenttiin, joka on 
apteekissa myytävien 
terveystuotteiden 
arvonlisävero. 

• Toteutetaan translain 
kokonaisvaltainen 
uudistus siten, 
että sukupuolen 
korjaushoidot erotetaan 
sukupuolen juridisesta 
vahvistamisesta. 

ParanneTaan
seksuaaliterveytTä

Yhdenvertaisuuden
on toteuduTtava
sote-palveluissa

Suomi on sitoutunut toteuttamaan vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa 
yleissopimusta. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään 
syrjintää sekä edistetään esteettömyyttä. 

sopimus muun muassa velvoittaa valtioita ja julkista valtaa kuulemaan vammaisia 
ja heitä edustavia järjestöjä, kun vammaisia henkilöitä koskevia järjestelmiä tai 
lainsäädäntöä ollaan tekemässä.

Seksuaalinen hyvinvointi on keskeinen osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä 
ja seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tila. 

hyvän seksuaaliterveyden toteutuminen vaatii kaikkien ihmisten seksuaalisten 
oikeuksien kunnioittamista, suojelemista ja toteuttamista.

Vaatimukset lisääntymis-
kyvyttömyydestä ja täysi-
ikäisyydestä poistetaan. 

• Kielletään 
intersukupuolisten 
lasten kiireetön, 
lääketieteellisesti ei-
välttämätön sukupuolta 
muokkaava hoito. 
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Turvaa väkivalta- ja 
seksuaalirikosten uhreille

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten Istanbulin 
sopimukseen, joka ratifioitiin vuonna 2015. Sopimusta ei kuitenkaan ole noudatettu 
esimerkiksi turvakotien valtakunnallisesti tarvittavalla määrällä, sama koskee myös 
matalan kynnyksen tukipalveluja.

Tulevassa hallitusohjelmassa tulee olla resurssit näiden puutteiden korjaamiseksi. 
Välttämätöntä on myös uudistaa rikoslain 20 luku.

• Lisätään resursseja 
väkivallan uhrien 
palveluihin: Istanbulin 
sopimuksen mukainen 
valtakunnallisesti kattava 
turvakotiverkosto. 
Laajennetaan 
SERI-keskukset 
valtakunnallisesti 
riittävälle tasolle.

• Toteutetaan rikoslain 20 
luvun kokonaisvaltainen 
uudistus siten, että 
suostumuksen puutteesta 
tulee raiskauksen 
pääkriteeri. Laajennetaan 

seksuaalista ahdistelua 
koskevaa kohtaa 
koskemaan myös 
verbaalista ja visuaalista 
häirintää.

• Lisätään rikoslain 
rangaistuksen 
määräämisen 
yhteyteen (6 luku 5§) 
koventamisperusteisiin 
sukupuoli, jotta 
sukupuoleen liittyvään 
vihapuheeseen ja 
viharikollisuuteen 
voitaisiin paremmin 
puuttua.

• Sitoudutaan 
valtionavustusten 
kriteereissä torjumaan 
vihapuhetta ja edistämään 
yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa.

• Uudistetaan 
lähestymiskieltoon liittyvä 
lainsäädäntö turvaamaan 
paremmin uhrin oikeudet.

• Lähisuhdeväkivallan 
sovittelu kielletään 
rikos- ja riita-asioiden 
sovittelua koskevassa 
lainsäädännössä

• Ihmiskaupan uhrien 
auttamiseksi laaditaan 
erillislaki, jossa säädetään 
auttamisjärjestelmään 
pääsemisestä niin, 
ettei se enää edellytetä 
ihmiskaupparikoksen 
tutkintaa. 

• Kehitetään 
pakkoavioliittoihin 
liittyvää lainsäädäntöä 
sekä viranomaisten 
koulutusta ja ohjeistusta 
pakkoavioliittojen 
torjumiseksi.

• Kriminalisoidaan seksin 
osto.

• Laajennetaan Pois 
prostituutiosta 
-tukipalveluita 
prostituutiosta 
irtautumista haluaville.

• Suomesta puuttuu 
puolueeton, valtion 
keräämä tieto 
prostituutiosta 
ja seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. 
Nimetään 
vastuuviranomainen 
keräämään tietoa.
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TYötä ihmiselTä ihmiselle
Työmarkkinat ovat voimakkaasti sukupuolittuneet. Sukupuolten välinen palkkaero 
johtuu muun muassa siitä, että naisvaltaiset alat ovat matalammin palkattuja ja 
naiset ovat useimmin vastentahtoisesti määrä- tai osa-aikaisissa työsuhteissa.

Perhevapaista johtuva katkonainen työura ja hitaampi urakehitys vaikuttavat eläkkeiden 
tasoon: pienestä palkasta saa myöhemmin myös pienen eläkkeen.

• Edistetään työelämän 
tasa-arvoa jatkamalla 
samapalkkaisuus- 
ohjelman työtä. 

• Puretaan 
palkkasalaisuudet. 
Samasta tai 
samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka.

Suomi on paistatellut päivää erinomaisilla oppimistuloksilla, mutta saavutettu maine 
ei ole ikuinen. Yhä suurempi joukko nuoria jää perusopetuksen vähimmäistavoitteista. 

Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien määrä on kasvanut huolestuttavasti. Jokainen 
nuori tarvitsee riittävän yleissivistyksen ja käytännön taidot, jotta pärjää muuttuvassa 
maailmassa. Koulutus luo turvaa elämän eri vaiheissa.

• Jokaiselle koulutusasteelle 
annetaan riittävät 
resurssit ja järjestetään 
yksilöllistä osaamista, 
ettei kenenkään 
koulutuspolku katkea 
tuen puutteen vuoksi.

• Pidennetään 
oppivelvollisuusikä 
18-vuotiaaksi ja 

Kasvatuksessa ja jokapäiväisessä elämässä on tärkeää, että jokainen saa olla 
vapaasti oma itsensä sukupuolesta riippumatta.

Tyttöjen ja naisten lisäksi lokeroivista stereotypioista kärsivät myös pojat ja miehet sekä 
muun sukupuoliset. Tuetaan sukupuolisensitiivistä kasvatusta ja annetaan kaikille 
lapsille mahdollisuus rakentaa identiteettinsä ilman sukupuoleen sidottuja olettamuksia.

PureTaan sukuPuolisTereotYpioita

• Sukupuolisensitiivinen 
näkökulma, 
yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvokasvatus osaksi 
opetus- ja kasvatusalalla 
opiskelevien ja 
työskentelevien 
koulutusta. 

oPpimiseen iloa
• Kielletään lailla 

nollatyösopimukset ilman 
minimituntimäärää.

• Puretaan julkisen sektorin 
lomarahaleikkaukset. 

• Työttömiä koskeva 
aktiivimalli lakkautetaan.

muutetaan toisen asteen 
koulutus maksuttomaksi.

• Maahanmuuttajien 
kotouttamisessa suomen- 
tai ruotsin kielen 
oppiminen on ensisijaista, 
siksi kielenoppimisen 
vaikuttavuutta 
tehostetaan. 

• Tutkimus- ja kehitystyötä 
arvostetaan ja 
toimintaresursseihin 
panostetaan.
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ilmastonmuutoksen torjuminen 
ja puhtaan luonnon säilytTäminen 
on kaikkien vastuulla

nyt on viimeinen mahdollisuus toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Viimeisimmän IPCC 
raportin mukaan vielä on mahdollisuus pysäyttää ilmastonlämpeneminen 1,5 asteeseen, joka 
on lämpenemisen kriittinen raja. Tavoitteisiin on sitouduttava sekä valtiollisella tasolla että 

yksilötasolla. Puhdas ja monimuotoinen luonto on yhteinen etu.

• Sitoudutaan 
kansainvälisiin 
ilmastosopimuksiin 
kokonaisvaltaisesti 
ja asetetaan 
energiansäästötavoitteet 
viimeisen IPCC-raportin 
mukaiseksi.

• Kasvatetaan Suomen 
metsien hiilinielua ja 
rajoitetaan hakkuita. 

• Lisätään resursseja 
uusiutuvan energian 
tutkimukseen. 

• Ohjataan verotuksen 
avulla suomalaisten 
kulutustottumuksia 
ekologiseen 
suuntaan, esimerkiksi 
elintarviketuotannossa. 

Lisäksi nostetaan 
ympäristöhaittaverotusta.

• Ohjataan maataloustukia 
ekologiseen ja eettiseen 
tuotantoon.

• Tuetaan 
maataloustuotantoa 
purkamalla tiloilta 
tapahtuvan suoran 
ulosmyynnin esteitä.

• Ympäristöstä 
huolehtiminen tarkoittaa 
myös elintarvikkeiden 
turvallisuutta. 
Resurssitehokkuus 
edellyttää luonnonvarojen 
kestävää käyttöä ja 
kiertotalouden edistämistä 
sekä tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan 
edistämistä. 

• Uudistetaan kaivoslakia 
siten, että luonnonvarat 
hyödyttävät ensisijaisesti 
yhteiskuntaa.

• Luonnonvaroille on 
tehtävä selkeät ympäristöä 
suojelevat selvitykset 
ennen lupapäätöksiä.

• Turvataan 
jokamiehenoikeudet.  

• Lisätään resursseja 
luonnonsuojelualueille 
mm. retkeily- ja 
luontopolkureittien 
ylläpitämiseen koko maan 
alueella.  

• Lisätään kierrätystä 
koskevia suosituksia, 
kuten muovinkeräyspiste 
jokaiseen taloyhtiöön. 

rauhaa rajoille
Asevarustelu ruokkii sotia. Maailman maat käyttivät sotilasmenoihin viime vuonna yhteensä 
noin 1 436 miljardia euroa, mikä oli reilun prosentin enemmän kuin toissa vuonna. 

suomi käyttää kansalaista kohden lähes 510 euroa, mikä on enemmän kuin Kiinan, 
Japanin, tai Saksan vastaavat luvut. Maanpuolustuksen tulevaisuutta linjaava hallituksen 
puolustusselonteko mainitsee tulevaisuuden tarpeiksi esimerkiksi laivaston alusten uusimisen, 

jonka hinnaksi on arvioitu 1,2 miljardia. Lisääntynyt pakolaisuus kehittyvistä maista ja niiden 
lähialueilta johtuu sodista ja konflikteista.

Sodissa siviilit, erityisesti lapset, naiset ja vanhukset sekä kaiken ikäiset vammaiset, kärsivät 
fyysisesti ja psyykkisesti valtapolitiikan seurauksista. Esimerkiksi Jemeniä uhkaa pahin nälänhätä 
sataan vuoteen maailmassa ja sodan jatkuessa vuoden vaihteessa jopa 13 miljoonalta ihmiseltä 
uhkaa loppua ruoka. 

Rauhantyöhön kannattaa sijoittaa. Parasta varustautumista on kansallinen ja kansainvälinen 
rauhantyö. 

• Suomen tulee harjoittaa 
määrätietoisesti 
feminististä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa.

• Suomen EU-
puheenjohtajakauden 
aikana tasa-
arvovaikutukset on 
huomioitava kaikessa 
päätöksenteossa.

• Tyttöjen ja naisten 
oikeuksien edistäminen 
asetetaan Suomen 
kehityspolitiikan 

tärkeimmäksi 
painopisteeksi. 

• Lisääntymisterveys ja 
seksuaalioikeuksien 
vakiinnuttaminen 
on välttämätöntä 
kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi ja 
ihmisoikeuksien 
turvaamiseksi. 

• Vahvistetaan YK:n 
päätöslauselman 
1325 ”Naiset, rauha ja 
turvallisuus” resurssointia. 

Päätöslauselman 
mukaisesti lisätään 
naisten asemaa 
rauhanneuvotteluissa ja 
konfliktinehkäisyissä.

• Kehitysyhteistyöllä 
ratkotaan pakolaisuutta 
tuottavia juurisyitä. 
Tämän vuoksi Suomen 
kehityspolitiikan 
määrärahoja on nostettava 
vähintään 0,7, prosenttiin 
BKT:sta. 
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Tulevaisuus on nuorissa!

Harrastusmahdollisuudet ja omat tilat ovat tärkeä osa nuorten elämässä. Lisäämällä 
vaikutusmahdollisuuksia varmistetaan, että nuorten ääni pääsee kuuluviin. 
Syrjimättömät tilat ja ohjattu harrastustoiminta parantavat nuorten sosiaalisia 
suhteita sekä lisäävät turvallisuudentunnetta. Kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalveluiden 
toimintavalmiuksia kehitetään vastaamaan nuorten tarpeita.

• Lisätään nuorille omia 
tiloja ja mahdollisuuksia 
harrastustoimintaan.

• Lisätään resursseja 
palveluihin, jotka 
ennaltaehkäisevät nuorten 
mielenterveysongelmia, 
kuten 
oppilasterveydenhuolto ja 
etsivä nuorisotyö.  

• Kuullaan nuoria 
heitä koskevassa 
päätöksenteossa. 

maahanmuutTajat mukaan

Maahanmuuttajat ja heidän osaamisensa, myös muiden kulttuurien ja yhteiskuntien tuntemus, 
ovat globaalissa maailmassa voimavara.  Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, 
rekisteröityjä kieliäkin on Suomessa jo noin 170.  Kun Suomessa puhutaan kansainvälisyydestä, 
niin monikulttuurisuutta pidetään usein tavoiteltavana tilana. Samalla kuitenkin edellytetään, että 
valtakulttuuria ei vaadita muuttumaan. Suvaitsevaisuutta voi tässä mielessä tarkastella valtaväestön 
ja kulttuuristen vähemmistöjen välille rakentuvana valtasuhteena.

humanitaarisista syistä tai työn perässä muuttaneilla ihmisillä on hyvin erilaiset voimavarat 
selviytyä uudessa kotimaassaan. Kielitaidolla ja työllä on Suomeen tulevien maahanmuuttajien 
kotoutumisessa tärkeä rooli. Pääsy työmarkkinoille ei ole helppoa, mistä kertoo 

maahanmuuttajien 
ja erityisesti maahanmuuttajanaisten kantaväestöä alhaisempi työllisyysaste ja palkka.

Työhönotossa henkilön osaaminen pääsee paremmin esille, kun käytetään ”neutraalia, nimetöntä” 
hakumenettelyä, jolloin hakijan vierasperäinen nimi ei toimi mahdollisia ennakkoluuloja ryydittävänä 
esteenä. Työn saannissa maahanmuuttajan lähtömaassaan saavuttamaa koulutusta, ammattitaitoa ja 
pätevyyttä ei aina tunnisteta eikä tunnusteta. Suomen yleisin ja pitkälti hyväksytty syrjinnän muoto ja 
este työllistymiselle on lähes täydellisen kielitaidon vaatimus. 
• Maahanmuuttajien 

suomen tai ruotsin 
kielen oppiminen 
käynnistetään ja 
perustiedot suomalaisesta 
yhteiskunnasta sekä 
työmarkkinoista annetaan 
heti heidän Suomeen 
tultua.

• Ylimitoitetuista 
suomen tai ruotsin 

kielitaitovaatimuksista 
tulee luopua aloilla, 
joilla se ei ole työn 
suorittamisen kannalta 
välttämätöntä. 

• Työntekijää riistetään 
harmailla työmarkkinoilla 
ja ihmiskaupassa. 
Se on paitsi laitonta, 
myös epäinhimillistä ja 
moraalitonta.

• Ilman oleskelulupaa 
maassa oleskelevien 
niin sanottujen 
paperittomien perus- ja 
ihmisoikeuksien tulee 
toteutua. Kyse on muun 
muassa yhdenvertaisesta 
oikeudesta 
terveydenhoitoon ja 
koulutukseen.



sisällys

 
Yleiset tavoitteet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Terveysbisneksen sijaan yhdenvertaisia 
palveluita ja hoitoa kaikille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Tasa-arvoa perheisiin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Itsenäinen ja arvokas elämä on 
ihmisoikeus koko elämänkaaren ajan   .  .  .  .  . 8

Yhdenvertaisuuden on toteuduttava 
SOTE-palveluissa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Parannetaan seksuaaliterveyttä  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Turvaa väkivalta- ja seksuaalirikosten 
uhreille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Puretaan sukupuolistereotypioita  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Oppimiseen iloa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Työtä ihmiseltä ihmiselle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Ilmastonmuutoksen torjuminen 
ja puhtaan luonnon säilyttäminen 
on kaikkien vastuulla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Rauhaa rajoille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Tulevaisuus on nuorissa!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Maahanmuuttajat mukaan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

www.facebook.com/demarinaiset

#demarinaiset 
#valppauttasiskot

www.demarinaiset.fi


