POLITISKT PROGRAM
Godkänt på Svensk Ungdoms kongress i Helsingfors den 22 24.4.2016
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INLEDNING
OM OSS
Svensk Ungdom är den största svenskspråkiga politiska ungdomsorganisationen i Finland. Vi
är en socialliberal organisation som samlar unga människor som är intresserade av samhället
och som vill jobba för tvåspråkighet och liberalism. Svensk Ungdom vill se ett samhälle som
värnar om mänskligheten och miljön på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi vill ha en omvärld
som vi kan vara stolta över idag, imorgon och i framtiden. Unga är inte bara framtidens
beslutsfattare utan också en del av nuet och därför ska unga vara med och debattera och
påverka de beslut som fattas idag. Unga ska inte bara höras i beslutsfattandet, utan vara med
och fatta besluten. Vi är aktörer och inte objekt.
VÅR IDEOLOGI
Svensk Ungdom är ett socialliberalt förbund. Vi tror på individens frihet och förmåga att göra
sina egna val. Varje människa har rätt att vara sig själv, så länge hen inte inskränker andras
rätt att göra det samma. Alla människor är lika värda och ska få en chans att göra det bästa av
sina liv.
Ekonomin ska grunda sig på en fri marknad, men fungerande reglering behövs för att
marknaden ska skapa välfärd på ett rättvist och hållbart sätt. Parlamentarismen och
rättsstatsprincipen ska även i fortsättningen vara hörnstenar för republiken Finland. Svensk
Ungdom vill att den folkvalda riksdagen har huvudansvaret för dagspolitiken, och är skeptisk
till att ansvaret för stora politiska reformer ges vidare till exempelvis arbetsmarknadsparter.
Domstolarna ska vara obundna och behandla alla medborgare jämlikt – alla är lika inför
lagen.
Vi sätter människan och människovärdet i centrum. Globalisering har gjort att människor rör
på sig allt mer och samhället består av människor från olika länder, kulturer och minoriteter.
Varje människa är värdefull och varje individ och medborgare ska kunna känna sig
respekterad och trygg. Finland ska bära sitt ansvar genom att följa internationella
konventioner om mänskliga rättigheter och arbeta för dem internationellt.
VÅR VISION FÖR FINLAND ÅR 2030
År 2030 är Finland ett växande, flerspråkigt och hållbart samhälle. Alla invånare har lika
möjligheter att förverkliga sig själva och den sociala mobiliteten har ökat. Den avgiftsfria
utbildningen garanterar såväl individens som samhällets framgång. Alla studerande och elever
värdesätts för sina kunskaper och förmågor redan i grundskolan.
Kopplingen till arbetslivet och företagsamhet är stark genom hela utbildningen.
Arbetsmarknaden är jämställd och välkomnar personer av olika bakgrund. Pensionsåldern är
70 år. Det är flexibelt och lätt att byta jobb och att anställa. Finland har en stark export och
finländska varor och tjänster är kända och uppskattade i hela världen. Ett globalt
frihandelsavtal gynnar den finländska exporten.
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Finlands ekonomi är i balans. Välfärdens kärna finansieras av skatter och lån tas för
investeringar. Varje medborgare säkerställs en ekonomisk grund och minimilevnadsstandard
av samhället. Fattigdomen och inkomstskillnaderna minskar. Finlands företagsklimat
blomstrar och antalet framgångsrika företag har ökat. Finland är inte längre beroende av några
enskilda branscher eller bolag.
Fredsprojektet EU har utvidgats till en federal stat. Vi har ett intensivt samarbete med andra
nordiska länder såväl inom EU som i andra internationella organ. Finland är en naturlig del av
Norden. Finland är medlem i NATO. Finland bär ett stort ansvar för mänskliga rättigheter
genom internationellt samarbete, fredsmedling, flyktingmottagande, lyckad integration och
bistånd.
Finland är en föregångare i klimatpolitiken och utsläppen har minskat drastiskt. Finland
använder inte längre fossila bränslen och antalet kärnkraftverk har minskat. Nya finska
innovationer gör att Finlands fulla potential för förnybar energiproduktion utnyttjas.
Konsumenten kan i högre grad välja närproducerad mat och närmat prioriteras inom den
offentliga sektorn. Jordbruket har förnyats och är mera miljövänligt och lönsamt än tidigare.
Östersjön har börjat återhämta sig och fiskbeståndet har ökat. Det är möjligt att bo såväl på
landsbygden som i städer. Kollektivtrafiken är konkurrensutsatt och är det mest attraktiva
alternativet i städer och kranskommuner. Skolvägen är inte oskäligt lång och vården är
lättillgänglig, rättvis och effektiv med fokus på individen.

UNGA OCH UTBILDNING
ARBETET MED UNGA – VÅR BÄSTA FÖRSÄKRING
Välmående unga ger välmående medborgare i framtiden. Under 90-talets lågkonjunktur valde
man att spara på unga och ungdomsarbete, vilket man ser spår av ännu idag. Därför vill Svensk
Ungdom satsa på ungdomsarbete istället för att skära i det. Föreningar och organisationer är
ofta avgörande för ungas välmående och därför vill vi stärka såväl deras ekonomi som ställning
inom ungdomsarbetet. Dessutom vill Svensk Ungdom i synnerhet ta i beaktande grupper som
är marginaliserade.
En av de viktigaste förutsättningarna för att unga ska må bra är att de har möjlighet att utbilda
sig eller att jobba. Svensk Ungdom stöder satsningar som ungdomsgarantin. Samtidigt finns det
mycket man kan göra för att förbättra den. Ungdomsgarantin har hjälpt dem som är aktiva och
välmående medan de som behöver mera stöd och vägledning har inte fått hjälp i en lika hög
grad. Bestämmelser om patientsäkerhet och ovilja att samarbeta har lett till att unga får gå från
lucka till lucka med sina ärenden, i stället för att få allt från ett och samma ställe.
Ungas välmående påverkas även av deras möjlighet att ha inflytande över sin egen vardag.
Finland har en åldrande befolkning vilket syns i de prioriteringar beslutsfattare gör. För att
stärka demokratin och skapa en större rättvisa mellan generationer vill Svensk Ungdom sänka
rösträttsåldern i samtliga val till 16 år. En person som är straffskyldig ska också få vara med
och fatta beslut – skyldigheter ska avspeglas i rättigheterna.
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Svensk Ungdom vill:
-

ATT ungdomsgarantin får tillräckliga resurser för att kunna genomföras i praktiken.

-

ATT byråkratin kring ungdomsgarantin och ungdomsverkstädernas verksamhet
minskas, blir tydligare och tolkas lika i hela landet.

-

ATT tröskeln för företag för att ta emot unga på arbetsprövning ska göras så låg som
möjlig.

-

ATT kommun- och myndighetsgränser inte blir ett hinder för ungdomsarbete, utan att
samarbete ses som ett verktyg för att skapa jämlika möjligheter nära unga.

-

ATT samtliga kommuner bildar koordinerande nätverk för vägledning och stöd för
unga i enlighet med ungdomslagen.

-

ATT multiprofessionella team stöder den ungas välmående.

-

ATT ungdomsverkstäders finansiering beviljas för längre perioder.

-

ATT specialsatsningar görs på fritidssysselsättningar för marginaliserade grupper.

-

ATT vinstmedel från penningspel också i framtiden används för att stöda
ungdomsarbete, idrott och den sociala sektorn.

-

ATT civilsamhällets roll i myndighetsarbete förtydligas.

-

ATT understödet till civilsamhället är långsiktigt och förutsägbart.

-

ATT satsningar görs på marginaliserade grupper och minoriteter, föreningsarbete får
inte vara endast för de starka.

-

ATT föreningar som inte idkar vinstinbringande verksamhet ska åtnjuta momsfrihet.

-

ATT kommunerna skapar goda förutsättningar för föreningsverksamhet exempelvis
genom att erbjuda utrymmen för verksamhet.

UTBILDNING – FRAMTIDEN BÖRJAR I KLASSRUMMET
En allmänbildande och högklassig utbildning är en förutsättning för att Finland ska vara
välmående och konkurrenskraftigt. Barn och ungas socioekonomiska situation, etniska
bakgrund, familjeförhållanden, funktionsnedsättning eller hemort får inte påverka deras
möjligheter till utbildning. Utbildningen i Finland ska utbilda välmående och
samhällsengagerade medborgare och ge barn och unga förutsättningar att förverkliga sig
själva.
Utbildningen ska även stöda samhällsutvecklingen och främja jämlikhet, öppenhet och kritiskt
tänkande bland barn och unga. Skolan bör i en högre grad än den gör idag se elever som
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individer och ge dem de verktyg de behöver för att hitta sina styrkor och utvecklas. Det här
målet uppnås endast med engagerade och kunniga lärare och därför måste lärare få allt det
stöd de behöver i form av utbildning, fortbildning och resurser.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT utbildningen är avgiftsfri på alla stadier.

-

ATT utbildningspolitik inte styrs av regionala motiv utan av utbildningens innehåll, de
studerande och deras behov.

-

ATT det finns nytänkande inom skolan. Undervisningen bör vara elevfokuserad och
aktiverande. Den ska beakta olika inlärningsmetoder och möjliggöra kreativa
lösningar inom klassrumsarbetet.

-

ATT lärarutbildningen ger verktyg för att kunna undervisa elever med olika bakgrund
jämlikt och fritt från könsstereotypier.

-

ATT större satsningar görs på utbildning och fortbildning i nya undervisningsmetoder
samt användningen av informations- och kommunikationsteknik.

-

ATT all undervisning från småbarnsfostran till högskoleutbildning är fri från
heteronormativa stereotypier.

-

ATT det råder jämlikhet språkgrupper, regioner och skolor emellan.

-

ATT funktionsnedsattas rätt till livslångt lärande garanteras.

-

ATT det finska skolsystemet uppmuntrar till att lära sig så många språk som möjligt
och att undervisningen i det andra inhemska språket inleds redan i första klass.

-

ATT skolor också i fortsättningen är enspråkiga och att språkbadsundervisning finns
tillgänglig i hela landet.

ATT GÅ PÅ DAGIS ÄR BARNENS RÄTT
En bra barndom är centralt för barns utveckling och välmående. Framförallt den tidiga
barndomen är av stor betydelse, det är då grunden läggs för att barnet ska kunna utvecklas till
en välmående person. Småbarnsfostran är inte föräldrars rättighet utan barnets. Därför ska
den subjektiva rätten till dagvård vara odelbar, och kunna erbjudas på lika grunder till alla
barn, oberoende av föräldrarnas arbets- eller livssituation. Alla barn ska ha rätt till högklassig
dagvård, i en trygg och stimulerande miljö.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT den subjektiva dagvårdsrätten är universell.

-

ATT dagvård erbjuds nära barnet.
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EN SKOLA SOM SER ELEVERNA
Den grundläggande utbildningen ska ge en likvärdig grund åt alla barn i Finland.
Utbildningen bör innehålla individuellt anpassade stödformer för de som behöver mera stöd,
men även uppmuntra begåvning, för att alla elever ska ha möjligheter att nå sin fulla potential.
Finland behöver mångsidigt kunnande och därför bör den traditionella definitionen och
värdesättning av kunskaper förändras. Efter grundskolan ska alla studerande ha lika
möjligheter att gå vidare till en utbildning på andra stadiet. De elever som av olika orsaker
inte har möjlighet att delta i varken för yrkes- eller gymnasieutbildningar ska kunna välja
andra stigar, så som tionde klass eller lärlingsavtal.
Andra stadiet ska också i fortsättningen erbjuda såväl mer teoretiska som mer praktiska
utbildningar. Svensk Ungdom stöder dualmodellen och vill att yrkesskolan och gymnasiet
också i framtiden är två likvärdiga, men åtskilda studievägar. Likvärdigheten ska även
återspeglas i såväl resursallokering, som värdesättningen av utbildningarna. Svensk Ungdom
ser också att det är viktigt att dualmodellen inte förhindrar samarbete utbildningar emellan.
Andra stadiets utbildning ska bygga på frivillighet och väljas utgående från elevens intressen
och förutsättningar. För att gymnasiet ska bibehålla sin allmänbildande prägel bör antalet
obligatoriska ämnen inte minskas. Även i yrkesskoleutbildningen ska en viss grad av
allmänbildning garanteras.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT utbildningen ser elevers särdrag. Skolan ska stöda de som behöver stödas men
också uppmuntra begåvning.

-

ATT sociala och kommunikativa färdigheter, kritiskt tänkande och förmåga att tillämpa
inhämtad kunskap integreras i all undervisning.

-

ATT skolan fungerar demokratiskt, bl.a. genom att elever och studerande ges möjlighet
att utvärdera undervisningen och lärarens insats samt genom elevkårsstyrelser med goda
påverkningsmöjligheter.

-

ATT undervisningen i samhällslära utvecklas och utökas i grundskolan och på andra
stadiet och att demokrati och privatekonomi integreras bättre i undervisningen

-

ATT den nuvarande livsåskådnings- och religionsundervisningen ska ersättas med
undervisning i kultur och en icke-konfessionell undervisning i religion.

-

ATT det sker mera utbyte mellan skolor såväl i grundskolan som på andra stadiet, t.ex.
språkgrupper emellan.

-

ATT andra stadiets utbildning ska ge goda förutsättningar till högskolestudier, även om
en yrkesskoleutbildning bör vara tillräcklig för att kunna börja arbeta.

-

ATT elever med specialbehov i så stor utsträckning som möjligt integreras och att detta
beaktas genom utökade resurser, bland annat mer planeringstid och fortbildning för de
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undervisande lärarna samt fler elevassistenter. Elever vars behov inte kan mötas genom
integrering bör garanteras en högklassig grundskoleutbildning i specialklass.
-

ATT nolltolerans mot sexuella trakasserier tas på allvar och att vuxna stödpersoner skall
finnas till hands i skolan för dessa frågor.

-

ATT närutbildning på andra stadiet tryggas och att skolan även i fortsättningen är nära
och delad i mindre enheter, också då administrationen blir mera centraliserad.

-

ATT rätten till närundervisning också ska gälla yrkesskolestuderande.

-

ATT gymnasiet förbereder för arbetslivet och vidare studier och inte bara
studentexamen, t.ex. genom utökat samarbete med högskolor, företag och
organisationer.

HÖGSKOLOR SOM HÅLLER MÅTTET
En hög utbildningsgrad är nyckeln till framgång för Finland. Därför ska högskolorna vara
tillgängliga för alla, flexibla och av hög kvalitet. Högskolorna ska vara indelade i universitet
och yrkeshögskolor med klart definierade utbildningsuppgifter och profiler. Indelningen får
inte utesluta samarbete.
Alla, oberoende bakgrund, ska ha möjlighet att studera. Det garanteras genom ett tillräckligt
studiestöd och en avgiftsfri utbildning. Studerande ska ändå inte hindras från att arbeta om de
klarar av det vid sidan om studierna. För att studerande ska kunna fullfölja sin utbildning och
gå vidare till arbetslivet måste de må bra. Därför är det viktigt att den vård de får är
högklassig, nära och jämlik för alla.
Svensk Ungdom ser att högskoleutbildningen också i fortsättningen ska vara avgiftsfri för
samtliga studerande. På så sätt kan finländska högskolor attrahera duktiga studerande, som i
framtiden kan bidra till vår arbetsmarknad med sin kompetens.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT högskoleutbildning också i fortsättningen ges på såväl svenska, som finska och
engelska.

-

ATT universiteten och yrkeshögskolorna jobbar för att få bort överlappningar, för att
göra det lätt att flytta från en utbildningsform till en annan och att service i allt större
grad erbjuds i samarbete.

-

ATT högskoleutbildning är avgiftsfri för alla studerande.

-

ATT studiestödet ses som en grundtrygghet för studerande och inte är lägre än
utkomststödet.

-

ATT studiestödet till största del består av stöd och inte lån.
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-

ATT inkomstgränserna för studiestödet höjs och att antalet stödmånader inte påverkas
av inkomsterna under de stödfria månaderna.

-

ATT Studenthälsans finansiering tryggas och i fortsättningen erbjuds åt alla
studerande.

-

ATT resurser ökas för att främja studerandes mentala välmående.

-

ATT det är möjligt att byta utbildningsprogram eller ta dubbelexamen.

-

ATT antalet högskolornas examensmål är anpassade till behovet av arbetskraft.

-

ATT samarbetet mellan näringslivet och högskolorna utökas och att kopplingen till
arbetslivet blir starkare i mera teoretiska examensprogram.

För flera högskolepolitiska linjedragningar, se Svensk Ungdoms högskolepolitiska program.

JOBB OCH EKONOMI
SOCIALT, EKOLOGISKT OCH EKONOMISKT HÅLLBAR POLITIK
Den ekonomiska politiken har den enskilt största påverkan på samhället. Svensk Ungdom vill
att den ekonomiska politiken skapar hållbar ekonomisk tillväxt, uppmuntrar till företagsamhet
och leder till ökad sysselsättning. En ansvarsfull ekonomisk politik gör att vi kan finansiera
utbildning, vård och annan service både idag och i framtiden.
Svensk Ungdom vill att företagen ska få verka på en fri marknad, både inom Finland, EU och
globalt. Samtidigt behövs en viss grad av statlig inblandning för att tillväxt ska ske och fördelas
på ett hållbart och rättvist sätt. Frågor som miljö och jämlikhet ska ses som en del av den
ekonomiska politiken.
Den progressiva inkomstskatten har garanterat jämlikhet i hela Norden och Svensk Ungdom
vill därför ha den kvar också i framtiden. Utan progressivitet skulle låginkomsttagare ha
procentuellt mindre i handen efter att ha betalat fasta levnadskostnader. Skattepolitiken ska
alltid uppmuntra och belöna arbete och såväl inkomstbeskattningen som
företagsbeskattningen ska uppmuntra till tillväxt och anställning.
Finland har länge varit beroende av några få stora företag. För att minska beroendet av enskilda
bolag och öka mångfalden inom ekonomin vill Svensk Ungdom satsa mera på små- och
medelstora företag. Den offentliga sektorn kan stimulera och hjälpa industrier i kärva
ekonomiska tider, men ska inte ge konstgjord andning till branscher som inte längre är
lönsamma.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT staten inte överskuldsätter sig.
ATT staten återbetalar statsskulden då det går bättre i ekonomin.
ATT staten på lång sikt avskaffar sådana industristöd och skattelättnader som idag utgör
hinder för små och medelstora företag att verka på lika grunder som stora.
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-

ATT företagsamhet uppmuntras, samt att små och medelstora företag ges stöd och
verkliga möjligheter att verka och utvecklas.

-

ATT avdragssystemen förenklas och att ineffektiva företagsstöd avskaffas.
ATT det görs nödvändiga offentliga satsningar på infrastruktur för att stimulera tillväxt.
ATT stiftelsers skattefrihet bibehålls.
ATT staten stöder utvecklingen av nya former av export.

-

ATT staten stöder forskning, utveckling och innovation i samarbete med högskolor.

För flera skattepolitiska linjedragningar se Svensk Ungdoms skattepolitiska program.

SYSSELSÄTTNING – DET SKA ALLTID LÖNA SIG ATT JOBBA
Arbete är nyckeln till ett fungerande välfärdssamhälle och alla ska kunna bidra genom olika
arbetsinsatser. Arbetsmarknaden har förändrats och kommer i framtiden att bli mera föränderlig
och projektbaserad. Svensk Ungdom anser att strukturer och system ska anpassas till
utvecklingen och därför vill vi göra arbetsmarknaden mera flexibel och tillåtande för olika
livssituationer och arbetssätt.
Vi vill att det är lätt att ta emot jobb, att anställa och att byta karriär. Därför vill Svensk Ungdom
införa ett arbetsmarknadssystem i likhet med den danska Flexicurity-modellen i Finland. I
Danmark har arbetstagaren ett starkare socialskydd då man blir arbetslös än i Finland, med 90
procent av lönen de första månaderna. Den högre grundtryggheten har gjort det möjligt att lätta
på vissa arbetsvillkor och gjort det lättare att anställa och säga upp. Samtidigt satsas det mycket
mera på vidareutbildning och coaching för arbetslösa. Flexicurity-modellen sägs vara den
enskilt största orsaken till att Danmark har en väldigt låg arbetslöshet (runt 4,5 procent).
Trepartssamarbetet har länge varit en garant för stabilitet och lika rättigheter på
arbetsmarknaden. Samtidigt är det ett tungrott system som försvårar snabba förändringar.
Därför vill Svensk Ungdom att nationella arbetsförhandlingar i högre grad fokuseras på stora
linjedragningar och att mera detaljerade frågor skulle förhandlas lokalt mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Svensk Ungdom vill också se ett bättre samarbete mellan
arbetsmarknadsorganisationerna. Ingendera part gynnas av en polarisering, därför vill vi att
strejker endast ska användas i absoluta nödfall. Därför vill vi också höja plikten för olagliga
strejker så att de bättre motsvarar de negativa följderna strejken har.
För att Finland ska klara sig i den internationella konkurrensen behövs allas kunskaper och
insatser. Välmående arbetstagare ger mera av sig själva och därför vill Svensk Ungdom satsa
mera på arbetsplatsvälmående. Möjligheten att utvecklas och att få uppskattning sporrar
arbetstagare och får dem att känna sig mera värdefulla. Svensk Ungdom tror också att
lönesättningen har en stor påverkan på motivationen, därför vill vi se flera arbetsplatser där
löneförhöjningar ges för gott arbete snarare än för den tid arbetstagaren har varit anställd.
Det måste också skapas flexibla lösningar för personer med nedsatt arbetsförmåga samt för
övergångar till och från föräldraledigheter, sjukledigheter och pensioneringar.
Funktionsnedsättningar ska inte vara ett hinder för att få delta i förvärvsarbetet. Likaså bör
samhället bättre anpassas för funktionsnedsatta, så att de har en reell möjlighet att lyckas på
arbetsmarknaden.
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Kvinnor och män behandlas inte lika på arbetsmarknaden. Kvinnor har lägre lön, lägre pension
och tar ett mycket större ansvar för hemmet och barn. Därför vill Svensk Ungdom att 6+6+6
modellen för föräldraledighet införs i Finland och att kostnaderna för föräldraledigheten delas
jämnt mellan alla arbetstagare.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT det alltid lönar sig att ta emot ett jobb och att jobba.
ATT flera satsningar görs på aktiverande åtgärder och vidareutbildning.
ATT en modell lik den danska Flexicurity-modellen införs i Finland.
ATT löntagares grundtrygghet inte är beroende av tillägg utan garanteras av en
tillräcklig grundlön.
ATT lokala förhandlingar möjliggörs i större utsträckning.
ATT plikten (strejkböter) för olagliga strejker bättre motsvarar effekterna strejken har.
ATT personalens välbefinnande får ett större fokus i förhandlingar och på arbetsplatsen.
ATT den lagstadgade pensionsåldern höjs till 70. För att höja den reella pensionsåldern
behövs åtgärder på arbetsplatsen som ökar välmående och trivsel.
ATT arbetsmarknaden blir mera jämställd genom medvetna åtgärder på alla nivåer, från
hemmet och skolan till bolagsstyrelser.
ATT lika lön betalas för lika arbete, oberoende av bakgrund eller kön.
ATT 6+6+6 modellen införs i Finland och att kostnaderna för föräldraledighet
finansieras gemensamt genom en procentuell avgift av alla arbetstagare.
ATT anonyma Cv:n tas i bruk hos arbetsgivare med fler än 30 anställda, för att undvika
och motarbeta diskriminering vid rekrytering.
ATT anställning av funktionshindrade personer främjas och underlättas.
ATT kravet på utbildning ska reflektera innehållet i uppgiften – kandidatexamen bör
värderas högre på arbetsmarknaden.
ATT företagsamhet uppmuntras genom att entreprenörskap lärs ut i skolan och genom
företagarstipendier för unga.
ATT den privata arbetsförmedlingens roll stärks.
ATT yrkes- och branschspecifika särdrag beaktas vid stöd för arbetslösa.

INTERNATIONELL POLITIK OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
FINLAND – EN INFLYTELSERIK AKTÖR PÅ DEN INTERNATIONELLA ARENAN
Finland har en lång historia av internationellt samarbete och fredsarbete. Svensk Ungdom vill
att Finland i fortsättningen är en ännu aktivare aktör inom det nordiska samarbetet, medlem i
Europeiska unionen och Förenta Nationerna och respekterar de internationella avtal som
ingås. Finland ska vara en initiativtagare och modigt uttala sig om svåra frågor och agera i
internationella kriser då det behövs.
Finland ska även föregå med gott exempel och respektera mänskliga rättigheter nationellt.
Ursprungsbefolkningens rättigheter är något som länge har glömts bort av finska
beslutsfattare. Svensk Ungdom arbetar för att ursprungsbefolkningens rätt till sin kultur, sitt
språk, sitt land och sitt självbestämmande uppehålls och stärks.
Som välfärdsstat har Finland ett ansvar för att stöda utvecklingen globalt och hjälpa länder
som drabbats av fattigdom, kriser eller som håller på att utvecklas mot ett mer stabilt och
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fungerande samhälle. Svensk Ungdom vill att Finland höjer andelen bistånd till minst en
procent av bruttonationalinkomsten i likhet med resten av Norden.
En av de största orsakerna till katastrofer och konflikter är den globala uppvärmningen. Läget
är akut och kräver kraftfulla åtgärder såväl globalt som nationellt och lokalt. Finland, Norden
och Europa ska vara föregångare i frågan. Svensk Ungdom vill se att Parisavtalet
implementeras i tillräcklig mån så fort som möjligt för att uppnå långtidsmålet.
FN:s säkerhetsråd är i sin nuvarande form föråldrat och bör moderniseras för att motsvara
dagens värld. Fokus bör allra främst ligga på tidiga insatser och konfliktförebyggande arbete.
Säkerhetsrådet måste också förmå vara handlingskraftigt när det behövs. Uniting for Peaceprincipen borde kunna utnyttjas då dödläge uppstår. Svensk Ungdom vill att de permanenta
medlemmarnas roll revideras och att vetorätten avskaffas.
Sedan Rysslands intrång i Ukraina har den säkerhetspolitiska situationen förändrats i Europa.
I samband med krisen har Finland tagit ställning för öppenhet och demokrati tillsammans med
EU. När den säkerhetspolitiska situationen förändras bör också Finland utvärdera sin
situation. För ett litet land som Finland är det viktigt att göra tröskeln att anfalla så hög som
möjligt och samarbeta med länder som delar samma värderingar. Därför vill Svensk Ungdom
att Finland blir medlem i NATO. Eftersom vi redan samarbetar mycket med organisationen
ligger det i vårt intresse att också sitta med vid de bord där besluten fattas.
Efter en lång period av fred kan det vara svårt att förstå vikten av ett försvar. Samtidigt kan
världen förändras väldigt snabbt och därför vill Svensk Ungdom se ett trovärdigt och
fungerande försvar. Svensk Ungdom stöder en värnpliktsarmé, men vill inte att endast män är
tvingade till värnplikt. Därför vill vi införa en selektiv värnplikt där alla oavsett kön kallas till
uppbåd, men endast de mest lämpade gör värnplikten.

Svensk Ungdom vill:
-

ATT Finland har en ledande roll inom internationell krishantering, fredsarbete och
humanitär hjälp.

-

ATT de nordiska länderna i högre grad samarbetar och påverkar inom internationella
organisationer som EU, FN och NATO.

-

ATT biståndet höjs till åtminstone 1 procent av BNI. Biståndet ska även stöda en
jämbördig och rättvis handelspolitik i mottagarländer, där även privata sektorn har en
stark roll.

-

ATT Parisavtalet om att stoppa klimatförändringen respekteras och fullföljs med
tilltagande ambition. Finland ska gå i bräschen för klimatarbetet.

-

ATT det internationella samarbetet för Arktis stärks genom Arktiska rådet och att
Arktis känsliga miljö skyddas mot exploatering, bl.a. genom olika miljökrav och
regleringar.

-

ATT vetorätten i FN:s säkerhetsråd avskaffas.
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-

ATT resurserna för civil och militär krishantering inte minskas ytterligare. Finland ska
också i fortsättningen vara en aktiv freds- och demokratibyggare, både på egen hand
samt i Norden, EU, FN och i OSSE.

-

ATT kvinnors och barns utsatthet uppmärksammas i konfliktsituationer och att
Finlands fredsarbete präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

-

ATT en selektiv värnplikt införs i Finland.

-

ATT Finland ansöker om medlemskap i NATO.

-

ATT Finland utökar försvarssamarbetet såväl inom Norden, som mellan EU-länder.

-

ATT Europeiska unionens snabbinsatsstyrkor vidareutvecklas, så att de fungerar även
i praktiken.

-

ATT Finland har ett starkt och trovärdigt försvar med tillräckliga resurser.

-

ATT ursprungsfolkens rättigheter inte kränks och att Finland ratificerar ILO 169.

-

Att Finland erkänner staten Palestina enligt 1967 års gränser.

-

Att Finland erkänner Västsahara som en självständig stat.

ETT STARKT EU GARANTERAR FRED
Den Europeiska Unionen (EU) är ett av världens mest framgångsrika fredsprojekt. Med tiden
har samarbetet fördjupats och Svensk Ungdom stöder ett fortsatt finskt medlemskap i såväl
EU som i valutaunionen. EU är på inget sätt perfekt men som ett litet land drar Finland stor
nytta av den fria rörligheten av varor, människor, tjänster och kapital.
EU ska vara en union för medborgarna, och Svensk Ungdom ser att individen borde ha mer
demokratiskt inflytande över beslutsfattandet på EU-nivå. Därför stöder vi de
medborgarinitiativ som införts och andra former av mera direkt demokrati. EU ska också
fortsättningsvis respektera subsidiaritetsprincipen och undvika för ingående detaljreglering,
samtidigt som EU ska ha beredskap att agera snabbt i stora frågor då det uppstår utmaningar.
EU ska också fortsätta och förstärka arbetet för mänskliga rättigheter och för jämlikhet i
Europa. Svensk Ungdom vill ge EU starkare verktyg för att ingripa då medlemsstater
diskriminerar minoriteter eller bryter mot någon av EU:s grundvärderingar om frihet,
jämlikhet och öppenhet.
Svensk Ungdom ser att EU allt mera borde röra sig mot en federal modell. Med en ökad
integration och ett större mandat kan EU vara en stark aktör globalt. En ökad integrering
säkrar också freden i Europa på lång sikt.
EU ska fortsätta arbeta för en ambitiös miljöpolitik med gemensamma bindande målsättningar
för en utbildningspolitik, som för samman och gör utbildningar jämförbara samt för ett
företagsamt Europa med fri rörlighet av arbetskraft och låg arbetslöshet. I EU ska främjande
av miljön och skapande av arbetsplatser eller industri inte ses som motsättningar, utan de ska
stöda varandra genom genom att miljövänliga innovationer och grön teknologi sporras.
Miljön ska inte ses som ett avgränsat politiskt område, utan ska beaktas i allt beslutsfattande.
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Svensk Ungdom ställer sig positivt till frihandelsavtalet med USA eftersom det skulle ge
större möjligheter till bl.a. finska små- och medelstora företag att ta in sig på den amerikanska
marknaden. Samtidigt accepterar vi inte att vi prutar på vår nivå av miljö- och
konsumentskydd för ekonomisk vinst. Frihandel bör även ske på ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Svensk Ungdom vill:
-

ATT EU fortsättningsvis ska stå fast vid sina grundvärderingar som frihet, demokrati
och fri rörlighet.

-

ATT beslut inom EU fattas så nära medborgaren som möjligt.

-

ATT EU aktivt arbetar för mänskliga rättigheter inom unionen och ges starkare
verktyg för att ingripa då medlemsstater bryter mot krav på demokrati och mänskliga
rättigheter.

-

ATT EU i större utsträckning vidtar åtgärder för länder som inte uppfyller unionens
demokratikrav.

-

ATT EU på lång sikt blir en federalstat.

-

ATT Europaparlamentet endast har möten i Bryssel, resorna till Strasbourg är en stor
utgift och en stor belastning för miljön.

-

ATT skatteflykt motarbetas genom gemensamma regelverk och genom
informationsutbyte medlemsstater emellan.

JÄMLIKHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – OCKSÅ I PRAKTIKEN
En av grundpelarna för Svensk Ungdoms politik är jämlikhet och mänskliga rättigheter. Alla
ska ha möjlighet att delta i samhällslivet och kunna forma sitt eget liv. Vi vill arbeta för ett
öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna sig trygga och oberoende av
bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning ha samma
möjlighet att växa och utvecklas som människor. Svensk Ungdom arbetar mot alla former av
diskriminering. Hatbrott, rasism och utestängande ska inte existera i ett jämlikt samhälle. Vi
vill bygga ett mångkulturellt samhälle där allas liv respekteras.
Demokratin vilar på grundläggande friheter och rättigheter – att yttra sig, förena sig och
mötas, fri informationstillgång, att verka politiskt och idka företagsamhet samt religions- och
åsiktsfrihet. En fri och öppen debatt är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt
system. Öppenhet är en förutsättning för att medborgare ska ha förtroende för beslutsfattare
och acceptera beslut som har fattats. Svensk Ungdom anser att all makt bör utgå från folket,
och motarbetar aktivt alla former av antidemokratiska rörelser.
Finland är ett av världens mest jämställda länder, vilket vi ska vara stolta över. Det betyder ändå
inte att vi kan luta oss tillbaka utan vi måste fortsätta jobba för jämlikhet och jämställdhet på
alla plan. Finland är ett av Europas farligaste länder för kvinnor. Därför vill vi ha strängare
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straff för våldtäkter och mera attitydfostran. Finland släpar också efter resten av Norden då det
gäller frågor som rasism, HBTQI-rättigheter, jämställdhet i arbetslivet och rättigheter för
ursprungsbefolkningen. Det måste vi ändra på. Då invandringen ökar måste Finland även allt
mera arbeta intersektionellt med förståelse för att skillnaderna i jämlikhet och jämställdhet kan
vara stora mellan etniska grupper.
Svensk Ungdom vill:
-

-

ATT minoriteters rättigheter stärks och att majoriteten tar sitt ansvar, så att alla kan forma
sitt eget liv. Majoriteten bör förstå att minoriteter är i behov av positiv särbehandling för
att kunna existera.
ATT samtliga myndigheter behandlar alla medborgare jämlikt både i strukturer och i
praktiken.
ATT en handlingsplan med konkreta åtgärder görs upp för motverkandet av rasism och
främlingsfientlighet.
ATT myndigheter som t.ex. polisen rekryterar personer av olika bakgrund.
ATT sexuella- och könsminoriteters rättsskydd förbättras.
ATT funktionsnedsättningar tas i beaktande när stadsplanering sker. Näromgivningen
ska vara tillgänglig för alla, oberoende av funktionsnedsättning.
ATT individens integritet och rättsskydd värnas om, även i den virtuella världen.
ATT man har rätt till sina fysiska eller virtuella verk men att man hittar en balans mellan
upphovsrätten och spridningen av verken.
ATT straffskalorna bör reflektera medborgarnas rättsuppfattning: våldsbrott bör följa en
strängare straffskala än ekonomiska brott.
ATT rehabiliteringen för fångar förbättras så att fångarna integreras i samhället istället
för att fastna i en fängelsespiral.
ATT sexköp ska vara kriminellt och att köparen ska straffas, inte den prostituerade.
ATT Finland respekterar dess folkrättsliga förpliktelser och följer gemensamma
internationella regler.
ATT riktade FN- eller EU-sanktioner utfärdas för att förebygga eller eliminera
kränkningar av humanitär rätt och mänskliga rättigheter.
ATT Finland stärker sitt samarbete med lokala barnorganisationer och myndigheter
världen runt för att förverkliga barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
ATT en moderskapslag som tillåter erkännande av moderskap utan byråkratiska
processer stiftas.
ATT kvinnors och barns utsatthet uppmärksammas i konfliktsituationer och att ett
jämställdhetsperspektiv är en del av Finlands fredsarbete och beslutsfattandeprocesserna
i anslutning till det.

FINLAND BEHÖVER INVANDRING
Migration är en naturlig del av den globaliserade värld vi lever i. I debatten om invandring och
integration talas det ofta om inflyttning till Finland som något som enbart ligger i invandrarnas
intresse. Det synsättet stämmer inte överens med verkligheten – invandring är något som
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Finland i allra högsta grad behöver. Då de stora årskullarna går i pension kommer det att finnas
en brist på arbetskraft och en diskrepans mellan antalet arbetsföra invånare och mängden
personer som är beroende av välfärdssystemet, som barn och pensionärer. I det skedet kommer
vi att behöva människor som flyttar till Finland för att jobba och bidra till vår välfärd.
För att Finland ska vara attraktivt för utlänningar måste det vara ett land där de kan och vill bo.
En lyckad integration är en förutsättning för att vi ska kunna dra nytta av alla de fördelar
invandring för med sig. Integration ska bygga på fyra grundpelare; språk, utbildning, jobb och
gemenskap. Därför vill vi satsa mera på språkkurser, skapa bättre sätt att tillgodoräkna tidigare
utbildning, satsa mera på aktiverande åtgärder och ge civilsamhället en ännu tydligare roll i
integrationsarbetet. Mängden flyktingar i världen ökar och Svensk Ungdom ser att Finland och
EU ska bära sitt ansvar och erbjuda skydd åt människor i nöd. Just nu ligger en oskäligt hög
press på länder nära konfliktområden som har mycket mindre resurser. Därför vill vi skapa en
ny asylpolitik i Europa där ansvaret delas jämnt mellan länderna.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT språkundervisningen på båda inhemska språken förbättras. Det ska ordnas flera
språkkurser, också på arbetsplatsen.
ATT flera satsningar görs på aktiverande åtgärder som praktik, mentorprogram och
arbetskraftsutbildningar.
ATT behovsprövningen vid anställning av personer från länder utanför EU slopas och
att det aldrig ska ta längre än en månad att få arbetstillstånd.
ATT större resurser ges åt kampanjer och projekt, som motverkar och minskar
främlingsfientlighet.
ATT alla invandrare är medvetna om sin rätt till en integrationsplan.
ATT flera satsningar görs på att integrera grupper som t.ex. hemmavarande föräldrar.
ATT tredje sektorn ges en mer officiell roll i arbetet med integration.
ATT invandrarråd införs i kommuner med en minoritet med invandrarbakgrund.
ATT boendestrukturer som stödjer integration och motverkar segregering främjas.
ATT flyktingkvoten gradvis höjs till 10 000 per år och att kvoten uppfylls.
ATT Dublinförordningen slopas och ett system med en jämn fördelning av asylsökare
utarbetas.
ATT humanitära visum tas i bruk för att skapa en trygg väg till Europa.
ATT ansökan om familjeåterförening kan göras i Finland och att försörjningskraven
sänks till en skälig nivå.
ATT möjligheterna till arbete och att stanna i Finland förbättras för internationella
studerande.

I STAN OCH PÅ LANDET
INFRASTRUKTUR – FRÅN A TILL B
En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att individer ska kunna göra miljövänliga
val. En effektiv transport och logistik är också en förutsättning för en välmående industri.
Svensk Ungdom vill se infrastruktur som är anpassad till de olika levnadsförhållanden som
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finns i Finland. I de områden där det är klokt ska kollektivtrafiken alltid vara en välutvecklad
och stark konkurrent till privatbilismen. I mera glesbebyggda områden med långa avstånd
kommer personbilen fortsättningsvis ha en avgörande roll och därför är det viktigt att bilparken
i Finland förnyas för att ge plats för mera miljövänliga bilar. En förutsättning för utvecklingen
är ett brett nätverk av laddnings- och tankningsstationer.
Finland är ett land med långa avstånd både inom landet och till andra länder. Därför behöver vi
både en fungerande båt-, flyg- och tågtrafik. Flyget är ett transportmedel som lämnar ett stort
koldioxidsavtryck. Därför ska järnväg alltid föredras framom flyg. Det är dock inte realistiskt
att klara sig i framtiden utan flyg och därför bör flygtrafiken bli mer miljövänlig med effektiva
flygrutter och bränslesnåla plan.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT kollektivtrafiken byggs ut på tätbebyggda områden.

-

ATT järnvägarna öppnas för konkurrens.

-

ATT järnvägsnätet i Finland utvecklas.

-

ATT kollektivtrafiken är billigare än att ta bil.

-

Att beskattningen och regleringen främjar tåg framom flyg

-

ATT byggkraven i kommunerna ses över för att göra dem mera enhetliga och möjliggöra
byggandet av s.k. koncepthus.

-

ATT initiativ som Single European Sky införs för att få rakare och mera miljövänliga
flygrutter.

-

ATT lokala flygfält görs kostnadseffektiva med hjälp av lösningar så som fjärrstyrda
torn.

-

ATT broar och tunnlar föredras framom färjor och förbindelsebåtar.

-

ATT basvägnätet får mer resurser för uppehåll och att vägar rustas för att tåla också
tyngre transporter.

-

ATT Finland använder europeiska och internationella standarder inom logistik- och
transportsektorn.

-

ATT Finland inför skattelättnader för anskaffning av miljövänliga bilar.

-

ATT elbilar helt befrias från bilskatt vid nyinköp och att mervärdesskatten på elbilar
sänks till den lägre skattenivån.
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GRÖNA STÄDER DU VILL BO I
En levande landsbygd och dynamiska, välmående städer gör det möjligt för var och en att bo i
den miljö de trivs bäst i. Viljan att få bo på landsbygden eller i storstaden ska inte ställas emot
varandra.
Livskraftiga städer behöver ett effektivt bostadsbyggande, fungerande kollektivtrafik och
måttliga prisnivåer. Stadsplaneringen ska stöda affärsverksamhet och en dynamisk stadsmiljö
genom att möjliggöra tillräcklig kapacitet för kollektivtrafik, stöda tät bebyggelse och skapa
flera ”gröna rum”. Segregering i stadsmiljöer ska motverkas genom bostadsplanering, som
sprider på det sociala boendet och genom direkta sociala åtgärder.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT flera små och förmånliga bostäder byggs i huvudstadsregionen.·

-

ATT bestämmelser som hindrar tät bebyggelse, så som den s.k. parkeringsplatsnormen
avskaffas.

-

ATT stadsplaneringen inte får skapa områden av socialt utanförskap.

-

ATT stadsområden tillämpar positiv särbehandling för att motverka utanförskap, t.ex.
med tilläggsfinansiering för skolor i socialt sårbara bostadsområden.

-

ATT flera ”gröna rum” skapas för att öka trivseln.

-

ATT trängselavgifter införs i huvudstadsregionen.

-

ATT städer uppmuntras till gröna och kreativa lösningar.

-

ATT städer minskar sina utsläpp och blir koldioxidneutrala.

-

ATT städerna blir mera cykelvänliga och uppmuntrar cykling genom ett heltäckande
och fungerande nätverk av cykelvägar.

LANDSBYGD OCKSÅ I FRAMTIDEN
Svensk Ungdom vill ha en dynamisk och levande landsbygd också i framtiden. Landsbygdens
villkor skiljer sig från städerna och därför kan inte samma tankesätt tillämpas på båda. För att
kunna finansiera välfärdsservice på landsbygden krävs starka primärkommuner.
Att administrationen centraliseras och samordnas betyder ändå inte att servicepunkterna måste
bli färre och större. Svensk Ungdom vill så långt som möjligt undvika långa avstånd till skola,
hälso- och sjukvård. Då det inte är möjligt ska alternativ som hälsovårdsbussar och skolskjutsar
användas. Inom utbildningen bör dock närundervisning prioriteras och ny teknologi får inte
ersätta den personliga kontakten mellan lärare och elever.
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För att kunna upprätthålla en levande landsbygd krävs en god infrastruktur även utanför våra
städer. Basvägnätet är i dåligt skick och mera resurser måste ges till underhållet. Då
befolkningsunderlaget är mindre på landsbygden är kollektivtrafik inte på samma sätt ett
alternativ som i städerna. Därför är det viktigt att satsa på att bilarna som körs är så miljövänliga
som möjligt.
För att landsbygden ska vara livskraftig måste man bevara de näringar, som försörjt flera
generationer. Förnybara naturtillgångar, så som fiskerinäringen, vilthushållningen, skogsbruket
och vattenhushållningen bör vårdas.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT svenskspråkig specialservice säkerställs, t.ex. genom samkommuner.

-

ATT lika möjligheter till sortering och ekopunkter garanteras på landsbygden.

-

ATT avdragsrätten för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen bevaras.

-

ATT statlig service, så som Polisen, Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten och
Magistraten också i fortsättningen finns tillgänglig på mindre orter.

-

ATT bredband är tillgängligt i hela landet.

-

ATT företagsservice fungerar i hela landet.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD – VÅRD PÅ DINA VILLKOR
En av grundpelarna i den nordiska välfärdsmodellen är rätten till jämlik vård oberoende av
modersmål, hemort, ålder, funktionshinder, inkomst eller kön. Globalisering, ekonomiska
kriser och förändrad demografi ställer nya krav på den nordiska välfärden och vi måste hitta
nya, mera effektiva och patientvänliga sätt att organisera vården.
Svensk Ungdom vill att all vård ska utgå från individen och vara så lättillgänglig som möjligt.
Svensk Ungdom stöder införandet av en svensk vårdmodell där pengarna följer patienten. Det
fria vårdvalet ger alla oberoende av inkomst möjlighet att välja var de vill få vård och av vem.
Vårdvalet är också en möjlighet till bättre svensk service då konkurrensen ökar.
Svensk Ungdom vill att basservicen och bassjukvården även i fortsättningen finns nära
invånarna. I kommuner där man inte kan garantera ett rimligt avstånd till bashälsovården, bör
man satsa på flexibla lösningar så som hälsocentralbussar. I takt med förbättrad teknologi finns
det även möjlighet att utveckla infrastrukturen för sjukvården.
Vårdens primära fokus ska alltid vara förebyggande åtgärder. Både när det gäller psykiska och
fysiska symptom är det viktigt att resurser sätts in i ett tillräckligt tidigt skede. Genom att
upptäcka problemen i tid minskar man på sjukvårdskostnaderna och förhindrar förtids- och
sjukpensioneringar.
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Mentalvården bör tryggas, speciellt för unga. Ett alternativ till medicinering inom mentalvården
ska alltid erbjudas åt patienten. För att kunna utnyttja den patientinformation som finns
tillgänglig, underlätta patientens situation och för att kunna förebygga sjukdomar är det viktigt
att utveckla koordinerade patientregister, även mellan de nordiska länderna.
Alla människor har rätt till ett hem och vi bör garantera olika typer av serviceboenden för
missbrukare och andra utsatta befolkningsgrupper. I takt med den förändrade demografin och
en allt längre livslängd, blir även trycket på åldringsvården större. Det väsentliga är att
åldringarna känner sig trygga och ses och behandlas som individer. Anstaltvården är dyr, men
vi får inte heller tumma på säkra boenden. Flexibla och individanpassade boendemodeller, där
individen respekteras och de äldre får ett värdigt boende är viktigt.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT invånarnas rätt till vård tryggas genom fritt vårdval och genom användning av
servicesedlar i de fall då kommunen inte kan erbjuda jämlik service.

-

ATT mängden BB:n (barnbördshus) inte skärs ner och därmed öka riskerna vid
förlossningar.

-

ATT föreningar och organisationer, som sköter kommunernas social- och
hälsovårdsuppgifter får skälig ersättning för sitt arbete genom ett enhetligt, överskådligt
och transparent stödsystem.

-

ATT papperslösa i Finland har rätt till vård.

-

ATT alla elever i grundskolan och andra stadiet får träffa en skolkurator minst en gång om
året.

-

ATT uppsökande ungdomsarbete blir en lagstadgad verksamhet i alla kommuner.

-

ATT närståendevårdare får en skälig kompensation för sitt arbete och att tillgången till
stödstrukturer och regelbunden avlastning säkras.

-

ATT modersmål, ålder eller funktionshinder inte påverkar individens rätt att få sina
mänskliga rättigheter tryggade och erhålla icke-diskriminerande vård oberoende av
hemkommun.

-

ATT svenskspråkig specialservice säkerställs, t.ex. genom samkommuner.

-

ATT koordinerade patientregister görs upp, även över landsgränserna.

-

ATT självriskandelen för mediciner med fullt FPA-stöd sänks rejält från nuvarande 50€.

FÖRVALTNING SOM MÖJLIGGÖR UTVECKLING
En effektiv och välfungerande förvaltning är en förutsättning för demokrati. Förvaltningen
ska vara snabb, rättvis och jämlik. Svensk Ungdom vill se effektiv regionalförvaltning som
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kan axla de mest krävande uppgifterna i regionen; som trafikplanering, byggande och
specialsjukvård. Fortsatt livskraftiga kommuner behövs för att trygga närdemokratin och
närservicen.
Dagens system, där kommunalt förtroendevalda verkar på frivillig basis, är inte hållbart.
Ekonomin kan vara ett avgörande hinder för personer att ta emot ett förtroendeuppdrag.
Därför stöder Svensk Ungdom deltidsarvodering av politiker.
Ungas möjligheter att påverka ska garanteras tidigt. Alla kommuner ska ha handlingskraftiga
ungdomsfullmäktigen eller ungdomsråd. För att garantera att ungdomar får sin röst hörd, i
enlighet med ungdomslagen, ska ungdomsfullmäktige ha initiativrätt samt närvaro- och
yttranderätt i kommunens samtliga beslutsfattande organ. Ungdomsfullmäktige ska ha en egen
budget och tillgång till tjänstemän.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT anställningsskyddet vid kommunsammanslagningar slopas och ersätts med en
fallskärmsmodell där de som sägs upp på grund av kommunsammanslagningar erhåller
12 månaders lön som ersättning.

-

ATT ledande förtroendevalda i kommunen, beroende på kommunens storlek, är
arvoderade på deltid eller heltid.

-

ATT poliskåren även fungerar på svenska och svenskspråkig polisutbildning garanteras.

-

ATT alla fängelser har humana levnadsförhållanden.

-

ATT språkliga rättigheter garanteras på landets två officiella språk, finska och svenska.

-

ATT nödcentralerna betjänar på båda nationalspråken, också i praktiken.

-

ATT domstolar och övriga myndigheter garanteras tillräckliga resurser för att ha korta
behandlingstider.

MILJÖ OCH JORDBRUK
MILJÖ – VI HAR BARA EN PLANET
Miljömedvetenhet måste bli en naturlig del av vardagen för alla personer. Svensk Ungdom ser
miljön som ett av de viktigaste politiska områdena, där internationellt samarbete och nationell
innovation är avgörande för att lyckas. Vi måste göra de beslut som krävs för miljön och
klimatet idag – vi kan inte längre skjuta upp hållbar utveckling till framtiden. För att uppnå en
miljövänligare och mera hållbar värld bör miljön tas i beaktande i all politik. Hållbarhet,
biodiversitet, energieffektivt och långsiktigt tänkande är grunden för Svensk Ungdoms
miljöpolitik.
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Klimatuppvärmningen och miljöskyddet är vår tids största utmaningar, och kräver både globala
och nationella lösningar. Parisavtalet år 2015 var ett viktigt steg i rätt riktning för en mer hållbar
framtid. För att målsättningarna ska uppnås krävs konkreta, omedelbara och ambitiösa åtgärder
på hemmaplan. Klimatmålsättningarna ska genomsyra alla politiska beslut.
För att tackla miljöproblemen behövs ett starkt samarbete inom EU. Östersjöns läge är kritiskt
och är ett av världens mest förorenade hav. För att stoppa föroreningen krävs ett beslutsamt och
aktivt samarbete Östersjöländerna emellan.
Den långsiktiga målsättningen är ett utsläppsfritt Finland utan fossila bränslen. Finland bör bli
mera självförsörjande i fråga om energi och basenergiproduktionen bör vara förnybar. Vi vill
ha en decentraliserad energimarknad med rättvisa spelregler för hållbar energiproduktion. Det
ska löna sig att välja grönt och kosta att smutsa ner. Därför vill Svensk Ungdom fasa ut miljöoch klimatskadliga stöd och skattelättnader. För att lösa framtidens energiutmaningar behövs
det resurser för forskning.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT den globala uppvärmningen begränsas till 1,5°C.

-

ATT en energiomställning mot förnybar energi och med satsningar på
energieffektivitet genomförs.

-

ATT användningen av fossila bränslen fasas ut och växthusgasutsläppen inom EU
minskas med 50 procent innan 2030.

-

ATT Finland går in för att fasa ut användningen av stenkol och torv per år 2025 och
fossila bränslen i el- och värmeproduktionen tills år 2035, med målet att bli utsläppsfria
och nå 100 % förnybar energiproduktion så fort som möjligt innan år 2050.

-

ATT Finland garanterar en adekvat klimatfinansiering och därtill stöder andra länder i
sin strävan efter bättre miljölösningar genom att bland annat satsa på klimatsmart
export och klimatinvesteringar i utvecklingsländer.

-

ATT en utredning om att öppna upp elnätet för konkurrens görs och att lokala
energilösningar för mindre företag möjliggörs samt att stödsystemet för förnybara
energiformer är teknikneutrala.

-

ATT den europeiska energisektorn fortsätter utvecklas mot enhetlighet och minskade
utsläpp genom ETS-reformen och Energiunionen.

-

ATT Finland inför skattelättnader för anskaffning av miljövänliga
förbränningsläggningar och värme- och energikällor.

-

ATT kärnkraft på lång sikt ersätts av säkra, hållbara och miljövänliga energiformer.
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-

ATT utbyggnaden av vindenergi på ändamålsenliga platser underlättas och att
besvärsrätten och den invecklade beslutsprocessen för uppförandet av vindparker ses
över.

-

ATT den administrativa tröskeln för återförsäljning av el för mindre elproducenter tas
bort.

-

ATT Finland satsar på forskning och vidareförädling av olika hållbara förnybara
energiformer.

-

ATT Finland satsar på flytande naturgas (LNG), bygger ut LNG-terminaler och
utnyttjar möjligheten att bli föregångare inom området.

-

ATT miljö- och klimatskadliga stöd och skattelättnader utfasas.

-

ATT klimat- och miljöpåverkan får en större roll i det lokala och regionala
beslutsfattandet, såsom inom markplanering och byggande.

-

ATT individens miljö- och klimatpåverkan utökas, såsom genom tydlig
konsumentinformation och genom en större roll inom grundutbildningen.

-

ATT Finland går in för en skatteväxling mot en grönare ekonomi, så att det lönar sig att
välja miljö- och klimatsmart och kostar att smutsa ner.

-

ATT konsekvensbedömningar för miljö- och klimatpåverkan, även för framtida
generationer, görs för all relevant lagstiftning.

-

ATT Finland arbetar vidare för att öka graden av återvinning av våra
konsumtionsprodukter med målsättning att skapa en resurssmart kretsloppsekonomi.

-

ATT Finland ska arbeta för att minska matsvinnet, speciellt på storkök,
livsmedelsbutiker, restauranger och caféer, och satsa på utökad distribution till
behövande.

-

ATT avfallshantering i landet ska bli effektivare genom klarare direktiv

-

ATT EU ska arbeta för minimal användning av emballage och förpackning på
europeiska produkter och att förpackningarna ska vara miljövänliga.

-

ATT den biologiska mångfalden bibehålls och inte hotas av mänskligt beteende.

-

ATT Finland tar ställning mot utsläpp från industrier från Östersjöns avrinningsområde
och arbetar för att minska övergödningen av Östersjön.

-

ATT utveckla det nordiska elnätet för effektivare överförbarhet.

JORD- OCH SKOGSBRUK – HÅLLBART OCH NÄRPRODUCERAT
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Finland är ett av de bästa länderna i världen på att producera rena livsmedelsprodukter. Svensk
Ungdom vill att Finland är en ledande aktör då det kommer till att tänka på djurens välfärd.
Djurskyddet ska vara högt prioriterat och vi behöver ha en gemensam hög standard inom EU
och även globalt. För att finska lantbrukare ska kunna konkurrera inom EU måste djurskyddet
inom EU förbättras. Det finska jordbruket måste även i fortsättningen stödas, samtidigt vill
Svensk Ungdom att jordbruket konstant utvecklas och att nya, lönsamma affärsmodeller skapas
i det finska jordbruket.
Vi behöver uppmuntra konsumenter inom det privata och det offentliga att prioritera
närproducerad mat för att kunna öka vår självförsörjningsgrad. Som svar på den ökade
efterfrågan på vår egna inhemska marknad vill Svensk Ungdom att ekologiskt producerade
produkter fortsättningsvis får ett högre stöd än de konventionellt producerade produkterna.
Pälsnäringen hör hemma i Finland där den utvecklas och kontrolleras på daglig basis.
Pälsdjursuppfödningen i Finland baserar sig på systematisk och fortgående utbildning och
forskning i djurens beteende och välbefinnande samt miljöfrågor på farmerna. Djurens
välmående ska ställas i centrum och försummelser på farmerna ska bestraffas.
Finland består till största del av skog, och kan inte jämföras med något annat land inom EU ur
den aspekten. En producerande skog är en välmående skog och så vill vi inom Svensk Ungdom
att det ska förbli.
En förutsättning för en balanserad djurstam är en reglerad jakt. Också vårt fiske ska vara
reglerat, men man får inte glömma bort yrkesfiskarna för att hålla näringsgrenen livskraftig
ännu i framtiden.
Svensk Ungdom vill:
-

ATT den fria europeiska marknaden också möjliggör finländskt jordbruk och stöder
våra primärnäringar.
ATT djurskyddet förbättras också inom andra EU-länder.
ATT smygfilmande av lantbruksnäring rubriceras som brott och att straffet motsvarar
straff för hemfridsbrott.
ATT den offentliga upphandlingen ställer samma krav på upphandlingen, så som den
finska lagstiftningen ställer på produktionen.
ATT alla produkter som innehåller GMO måste märkas som GMO-produkt.
ATT yrkesfiskarna har möjlighet att utöva sin näring även i framtiden.
ATT renskötselns status som en traditionell primärnäring säkerställs och att
renskötselområden respekteras.
ATT fler åtgärder och finansiellt stöd, som sporrar jordbrukare till positiva
miljölösningar inom jordbruket införs.
ATT jordbrukare som jobbar med djur beviljas avbytartjänster för att garantera både
djurens och jordbrukarens säkerhet.
ATT jordbrukarna ska få koncentrera sig på sitt jobb istället för på papper och onödig
byråkrati. Därför vill vi minska antalet förvaltningsnivåer från tre till två genom att
lägga ner Landsbygdsverket.
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-

-

ATT skogen utnyttjas hållbart till energiproduktion och övrig industri.
ATT den kommande djurskyddslagen faktiskt ser till att djurens välmående garanteras
och kan bevakas, samtidigt som den inte i praktiken gör det omöjligt att föda upp djur
rationellt i Finland.
ATT Finland är självförsörjande inom matproduktion och ökar exporten av mat.
ATT producenter kan konkurrera på lika villkor och sälja sina produkter direkt till
konsumenten.
ATT Finland stöder jordbruket och sporrar nya innovationer som minskar jordbrukets
miljöpåverkan.
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