Demarinaisten hallituksen kokous 6/2020
Kokoustiedote 26.9.2020 pidetystä hallituksen kokouksesta

Tämän kokouksen keskeisin asiasisältö on pääasiassa tulevan liittokokouksen ja sen asiakirjojen
käsittelyä unohtamatta kuntavaaleja ja ajankohtaisia muita asioita. Aluksi kuulimme ja SDP:n
kaupunkipoliittinen
koordinaattori
Tiina
Isotaluksen
pitämän
alustuksen
puolueen
kaupunkikannatushankkeesta. SDP:n haasteena kuntavaaleihin on nostaa kaupunkikannatustaan,
etenkin Suomen yhdeksässä suuremmassa kaupungissa. Tämän eteen on tehty projektissa yhteistyötä
kunnallisjärjestöjen ja kuntapäättäjien kanssa.

Liittokokous 21.-22.11.2020
”Yhteinen maapallomme ” poliittinen asiakirja on muokattu piirien toiveiden mukaiseksi ja ollut
kommenttikierroksella 11.9. alkaen. Hyväksyttiin asiakirja, joskin käytiin vielä lyhyesti keskustelua
tulevaisuuden tavoitteista esim. luonnon tuhoutumisen estäminen ja luonnonvarojen käytön
yhteiskunnallistaminen. Puheenjohtaja totesikin, että on vielä paljon mahdollisuuksia vaikuttaa mm.
kaivoslain valmisteluun eri yhteyksissä.
Hyväksyttiin Näkyvät naiset piiritoiminnassa – toiminnan painopisteet 2020–2023 järjestön alueellisen
ja piiritoiminnan kehittämiseksi asiakirja, joka on myös ollut kommenttikierroksella 11.9. alkaen. Se
painatetaan erillisenä asiakirjana ja jaetaan liittokokouksessa piireihin.

Liittokokousaloitteita oli tehty 9, joihin oli tehty hallitukselle päätösesitykset ja ne hyväksyttiin lähes
kaikki esitysten mukaisina.
Liittokokous maksu säilyy entisellään 100 eurossa. Liittokokouksen iltajuhla pidetään Paasitornissa
mahdollisuuksien mukaan.
Piirien on tehtävä esitykset kunniajäsenistä 9.10. mennessä ja hallitus pitää seuraavan Teamskokouksen 12.10. alkavalla viikolla, jossa hyväksyy liittokokousedustajien valtakirjat ja kunniajäseneksi
kutsuttavat.
Tavoitteena on liittokokouksen pitäminen Helsingissä suunniteltuun tapaan, mutta varaudutaan myös
toisenlaiseen toimintatapaan esimerkiksi piireittäin kokoontuminen etänä. Liittokokouksen
toteuttamistapaa selvitetään ja seurataan tautitilanteen kehittymistä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2021 hyväksyttiin esityksen mukaisena. Kuntavaaleihin
on budjetoitu 20 000 euroa, josta puolet menee materiaalihankintoihin. Ehdokkaiden tilaisuuksiin on
varattu 800 euroa/ piiri (hakemuksia vastaan). Käytiin keskustelua, että ehdokkaista on eri suuruinen
määrä piirien koon mukaan ja tämä tasamääräinen raha ei kohtele kaikkia ehdokkaita tasapuolisesti,
niin kuultiin että yhdistykset voivat hakea tilaisuuksiinsa erillistä tukea tarvittaessa.

Feministiverkosto
aloittaa
toimintansa
ja
ensimmäinen
tilaisuus
pidettäisiin
järjestöpäivienyhteydessä marraskuussa. Varoja budjetoitu myös verkoston alueelliseen toimintaan.
Syksyllä 2021 aloitetaan Demarinaisten järjestöllinen kehittämistyö, johon on myös budjetoitu varoja.

Poliittinen tilannekatsaus
Lähisuhdeväkivallan uhrien määrä on hälyttävä
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen nosti esillä olleen väkivaltatilanteiden lisääntymisen.
Sosialidemokraattisten naisten perustama Ensi- ja turvakotiliitto täytti kuluneella viikolla 75 vuotta.
Järjestön tiedotteessa kerrottiin, että turvakotipaikkojen hakijoiden määrä on viimeisen 10 vuoden
aikana kaksinkertaistunut, viime vuosina kiihtynyt ja nyt erityisesti koronakriisin aikana hakijamäärät
ovat kasvaneet.
Kansainvälisesti tilanne on pahentumassa, kun Istanbulin sopimuksesta ovat EU-maista Puola ja Unkari
irtautumassa. Istanbulin sopimuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa.
Puolueen tilanteesta
Marinin hallituksella on edelleen kansalaisten tuki, lisäksi SDP johtaa gallupeissa edelleen. Pääministeri
Marinin suosio on niin ikään korkea. SDP:n johtama hallitus korostaa julkisten investointien merkitystä
hallituspolitiikassa, nyt ei ole aika leikkauksille.
Todettiin, että kielenkäyttö on kovaa, mutta meidän ei pidä provosoitua, vaan jatkaa kestävän
kehityksen toimintatapaa.

Kohti kuntavaaleja
Kuntavaaliohjelman tueksi on lähetetty kuntavaalikysely, ja on koostettu tasa-arvonäkökulmaa
alueiden kuntavaaliohjelmien valmisteluun.

Järjestölliset asiat
Puoluehallitus on päättänyt rajata sisarjärjestöt kokousten ulkopuolelle, päätettiin, että Naisliitto
toimii rinnan Demarinuorten ja Demariopiskelijoiden kanssa, jotta sisarjärjestöt saisivat puhe- ja
läsnäolo-oikeuden takaisin puoluehallituksenkokouksiin.
SDP:n kampanjapäivä on 10.10. Piirit voivat ilmoittaa toimistolle mahdollisista tapahtumista. Toimisto
postittaa materiaaleja piireihin pyynnöstä.
Nytkis on lanseerannut alkusyksystä Vaalit ilman vihaa – kuntavaalikampanjan. Valoa, ei väkivaltaa tapahtuma järjestetään tänä vuonna etänä. Toimisto tiedottaa piirejä mahdollisista
heijastintilauksista.

Muita esiin tulleita asioita
#OmaTahto2020 -kansalaisaloite aborttioikeuden uudistamiseksi on nyt allekirjoitettavana.
Demarinaisia on pyydetty mukaan kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena on laskea kuukautis- ja
inkontinenssi suojien arvonlisäverotusta. Kampanjasta päätettiin pyytää lisätietoja.
Puheenjohtaja kiitti puoluekokousaloitteita ja niitä eteenpäin vieneitä, ja totesi että puoluekokous oli
meidän naisten kannalta menestys.

Tiedotteen on koonnut Maila Tikkanen, Uusimaa

