VALPPAUTTA SISKOT!

HALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 1/2019

Vuosi 2019 tulee olemaan haastava ja työntäyteinen. Vaalien aikataulut ovat tiukat. Eduskuntavaalit
ovat huhtikuussa, EU-vaalit toukokuussa ja ehkä myös maakuntavaalit syksyllä.
Hiljattain valmistuneen tutkimuksen mukaan ihmiset pitävät tärkeimpinä asioina, miten tullaan
järjestämään SOTE uudistuksen jälkeen sairaanhoito- ja terveyspalvelut, miten ehkäistään nuorten
syrjäytymistä, järjestetään koulutus, vanhuspalvelut, omaishoitajien asiat ja kotihoito. Ihmisiä
huolettaa myös valtionvelan taso. Näiden palveluiden toimivuus tulisi olla vaalien tärkein teema.
Lasten seksuaalinen väkivalta on tuomittavaa. Raiskaus on aina yhtä vastenmielinen, oli tekijä kuka
hyvänsä. Laki koskee kaikkia, niin suomalaisia kuin maahanmuuttajia. Naisliikkeenä meidän on
oltava vahva ja puhuttava asioista niiden oikeilla nimillä: ”Raiskaus on raiskaus”
Suomi on naisiin kohdistuvassa väkivallassa mitattuna Euroopan toiseksi synkin maa. 47% eli
melkein puolet yli 15-vuotiaista naisista on joutunut kokemaan seksuaalista ahdistelua tai
väkivaltaa. Huolestuttavaa on, että maahanmuuttajien rikokset katsotaan uhkaavammiksi kuin
suomalaisten. Vihanlietsonta ei ole hyvästä. Ulkomaalaislaki mahdollistaa jo nykyisellään sen, että
käännytetään rikoksiin syyllistyvä maahanmuuttaja maasta. Naisjärjestöt vaativat, että ihmisiin
kohdistuvien rikosten, erityisesti seksuaalirikosten rangaistuksia on kovennettava. Tähän liittyvä
kansalaisaloite Suostumus 2018 keräsi n. 70 000 nimeä. Hieno edistysaskel, asia on otettava
käsittelyyn vielä Sipilän hallituksen aikana.
Sote-paketin asiat seisovat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Nähtiin kaikkien aikojen koplaus
kokoomukselta. Asiakaspalvelulaki pannaan samalle pöydälle kuin leikkaukset! Sipilän hallitus on
leikannut yht.3milj. perusterveydenhuollosta ajamalla alas aluesairaalat, joissa on tehty anestesiaa
vaativia leikkauksia esim. Rauman aluesairaalasta loppui leikkaustoiminnat. Samat kriteerit
koskettavat kaikkia sairaaloita samalla lailla ja vaatimuksena oli yhteispäivystys. Nyt hallitus poisti
yhteispäivystysvelvoitteen, että yksityiset sairaalat voisivat leikata. Selvästi yritetään ajaa julkinen
sairaalatoiminta alas ja tuodaan kriteerit niin, että yksityiset sairaalat pärjäävät.
SDP tuo tähän muutoksen vaalien jälkeen. Julkinen toimija on terveydenhuollon perusta. Yksityiset
pitää olla mukana, mutta ei isäntänä vaan renkinä. Kaikki riippuu siitä, miten suuri vaalivoitto
tullaan saamaan. Silloin nähdään, miten SOTEa viedään eteenpäin. Julkisten sairaaloiden verkko on
turvattava. On väärin, että asiakasmaksut tulevat nousemaan paljon palveluita käyttävillä esim.
lapset ja vanhukset. Asiakas ei saa joutua taloudelliseen ahdinkoon. Näin on jo käynyt, vaikka siitä
ei vaan julkisesti puhuta. Maksuja on paljon ulosotossa.
Vaaleissa on tärkeä voittaa pääministeripaikka. On saatava kansalaisten tietoisuuteen, että valtio on
vastuussa kansalaisista. Kokoomus ja Keskusta jatkavat varmaan tulevaisuudessakin samaa
politiikkaa kuin tähän asti. Orpo yritti provosoida SDP:tä turhaan väittelyyn ja
vastakkainasetteluun, jotta vaaliteemat häviäisivät taka-alalle. Meidän tehtävä on saada äänestäjien
tietoisuuteen, mitä SDP tekee ihmisten eteen. On silti selvää, että kompromisseja joudutaan
tekemään. Vaaleja ei voiteta arvostelemalla Sipilän hallitusta. Meillä on vahva puolue ja Naisliiton
hallitus, joten tuodaan ulos sosiaalipolitiikka, koulutus, perhevapaauudistus, ja miten SDP ne
uudistaa.

Kokouksen päätöksiä:
Risto Rohkea ehdotukset voi lähettää Demarinaisten toimistolle 1.2.19 mennessä.
Demarinaisten liittokokous järjestetään 2020 Helsingissä, työvaliokunta valmistelee hallitukselle
disposition.
Seuraava hallituksen kokous järjestetään 17.3. klo. 9.30 eteenpäin Ympyrätalossa. Samana päivänä
on myös puoluevaltuusto Helsingissä.
Naisliiton hallitus 20.1.2019 Eeva Korhonen

