Demarinaisten Rauhankahvila -konsepti Eduskuntavaaleissa 2019

Demarinaiset toteuttavat Eduskuntavaalikampanjan aikana Rauhankahvila- tapahtumakonseptia.
Tilaisuuden voi järjestää vapaasti kahvilassa, torilla, tai muualla hyväksi havaitussa tilassa.
Tapahtumaa varten on teetetty Rauhankahvila ilmoituspohjat, jotka löytyvät Demarinaisten
nettisivuilta ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä. Tilaisuuden teemoina käytetään Demarinaisten
Eduskuntavaaliohjelmaa ja sen asiakokonaisuuksia. Kestävä kehitys kulkee kaikissa teemoissa
läpileikkaavasti ja se on hyvä huomioida.
Olemme avanneet eduskuntavaaliohjelmastamme esimerkkiteemoja, joista Rauhankahvilatilaisuuden voi järjestää.
1) Tasa-arvoa perheisiin- perhepolitiikka
Tulevissa vaaleissa perhepolitiikka tulee olemaan yksi keskustelunaiheista: Seuraavalla
hallituskaudella on välttämätöntä toteuttaa perhevapaauudistus, jotta tasa-arvo kohenisi
perheiden sisällä, että myös työelämässä. Uudistuksessa on huomioitava myös perheiden
monimuotoisuus. Toinen perhepolitiikan välttämättömistä uudistuksista on kokopäiväisen
subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen jokaiselle lapselle. Vaalien alla keskustelua
syntyy varmasti myös viime vuosina lisääntyneestä lapsiperheköyhyydestä.
Rauhankahvilan voi järjestää esimerkiksi otsikolla ”Tasa-arvoinen perhepolitiikka”,
”Kokonaisvaltainen perhepolitiikka” tai ”varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kasvulle”,
”Subjektiivinen kokopäiväinen päivähoito-oikeus jokaiselle lapselle” tai ”Lapsiperheköyhyys
Suomessa”.
2) Itsenäinen ja arvokas elämä koko elämänkaaren ajan- vanhuspolitiikka
Hyvä ikäpolitiikka ottaa väestön vanhenemisen huomioon jokaisella toiminnan tasolla; vanhuus
ei ole vain sosiaali- ja terveyskustannus. Tulevaisuudessa on kehitettävä monipuolisemmin
erilaisia toimintamalleja, miten voidaan estää ikäihmisten yksinäisyyttä, eläkeköyhyyttä ja
esimerkiksi muisti- ja liikuntaelinsairauksia.
Tapahtuman voi järjestää esimerkiksi teemalla ”vaihtoehtoja vanhuspalveluihin”,
”eläkeköyhyyden estäminen” tai ”yhdenvertaisuus vanhuspalveluissa”. Esille voi myös nostaa
vanhusasiavaltuutetun viran perustamisen merkityksen.

3) Oppimisen iloa- Koulutuspolitiikka
Suomi on paistatellut päivää erinomaisilla oppimistuloksilla, mutta saavutettu maine ei ole
ikuinen. Yhä suurempi joukko nuoria jää perusopetuksen vähimmäistavoitteista. Tulevissa
vaaleissa koulutuspolitiikasta tullaan varmasti keskustelemaan paljon, SDP:n yksi tärkeimmistä
tavoitteista on nostaa oppivelvollisuusikää ja saada maksuton toisen asteen koulutus
valtakunnalliseksi. Nämä toimenpiteet tulevat vähentämään nuorten syrjäytymistä ja vain
peruskoulun varaan jääneiden nuorten määrää ja pitkällä aikavälillä parantaa myös julkista
taloutta.

Vaalitilaisuuden teemana voi esimerkiksi olla ”oppivelvollisuusiän pidentäminen”, ”maksuton
toisen asteen koulutus”, ”ammatillisen koulutuksen tila” tai ”korkeakoulut ja
koulutusleikkaukset”.
4) Työtä ihmiseltä ihmiselle- Työllisyyspolitiikka
Työmarkkinat ovat olleet muutoksen kourissa viime vuosina; muuttuvat työpaikat ja
uudelleenkouluttautuminen on osa tätä muutosta. Tasa-arvon näkökulmasta yhtenä
ongelmana Suomessa myös voimakkaasti sukupuolittuneet työmarkkinat ja sukupuolten
välinen palkkakuilu, joka myöhemmin näkyy myös eläkkeissä. Sipilän hallituskaudella on
puhuttu paljon ammattiyhdistysten merkityksestä ja ”kolmikantamallin” asemasta
yhteiskunnassa. Nämä teemat tulevat varmasti olemaan yksi keskustelunaiheista vaalien alla.
Rauhankahvilan voi järjestää esimerkiksi teemalla ”tasa-arvoa työelämään”, ”palkkasalaisuudet
ja läpinäkyvyys”, ”Yksin yrittäjien asema”, ”Keinoja työllisyyden kasvuun” tai ”inhimillistä
työllisyyspolitiikkaa”.

5) Ilmastonmuutos ja luonnonsuojelu- Ympäristöpolitiikka
Ilmastonmuutoksen torjuminen ja puhtaan luonnon säilyttäminen on meidän kaikkien
vastuulla. Nyt on viimeinen tilaisuus toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Päästötavoitteisiin on sitouduttava sekä valtiollisella, että yksilötasolla. On puhuttu paljon siitä,
että tulevat eduskuntavaalit ovat ”ilmastovaalit”, tämän vuoksi on tärkeää, että ehdokkailla on
ympäristöasiat hallussa.
Vaalitapahtumassa voidaan esimerkiksi keskustella teemoilla: ”tasa-arvo ja ilmastonmuutos”,
”kohti ekologisempaa arkea”, ”verotus ja uusiutuvat energialähteet” tai ”Puhtaan luonnon
säilyttäminen tuleville sukupolville”- vaihtoehtoja on monia.
6) Rauhaa rajoille- Feministinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Suomen on sitouduttava harjoittamaan feminististä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Lisäksi
naisten ja tyttöjen oikeudet on oltava näkyvästi Suomen kehityspolitiikan painopisteenä.
Asevarustelun sijaan on siirrettävä resursseja rauhantyöhön ja – turvaamiseen.
Kehityspolitiikassa on sitouduttava pitkäjänteisyyteen ja nostettava määrärahat 0,7 prosenttiin
BKT:sta.
Keskustelutilaisuuden voi järjestää esimerkiksi tyttöjen ja naisten oikeuksista, eettisestä
kehitysyhteistyöstä, rauhankasvatuksen merkityksestä tai feministisestä ulko- ja
turvallisuuspolitiikasta.

7) 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. Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivaltaluvut
ovat korkeita Suomessa, tämä on yksi räikeimmistä tasa-arvo ongelmista, joka on korjattava.
Lainsäädännöllä on turvattava uhrien oikeussuoja ja resursseja on lisättävä esimerkiksi kattavan
turvakotiverkoston luomiseksi koko maahan.
Järjestettävän tapahtuman teemana voi esimerkiksi olla ”lähisuhdeväkivallan ehkäisy”,
”vihapuhe verkossa”, ”lainsäädäntö ja ihmisoikeudet Suomessa”.

