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Svensk Ungdoms lättlästa valprogram 2022
Svensk Ungdom är ett förbund med ungdomar mellan åldern 14-30. Vi sysslar med politik
och har åsikter om hur Finland ska styras och hur livet ska bli så bra som möjligt för alla
som bor i Finland. Vi är Svenska folkpartiets ungdomsförbund.
Den 23 januari, år 2022, hålls det ett val i Finland. Valet kallas för välfärdsområdesval, och i
valet får nästan alla finländare rösta. De som bor i Helsingfors kommer inte att rösta i valet.
I valet röstar vi på vem som ska bestämma om hälsovården, socialvården och räddningstjänsterna i Finland. Det handlar om beslut som angår till exempel sjukhus, läkare och sjukskötare, rådgivning för familjer med små barn, vård för åldringar, hjälp för personer som
mår dåligt mentalt eller har det svårt hemma, ambulanser och brandkåren.
I det här valprogrammet står det vad vi i förbundet Svensk Ungdom tycker att är viktigt
inom hälsovården, socialvården och räddningstjänsterna.

Vi ska få hjälp före problemen blir för stora
På Svensk Ungdom tycker vi att förebyggande vård är viktigt. Det betyder att man får hjälp
redan före man blir sjuk eller börjar må dåligt. Eller att man får hjälp då problemen ännu är
små och lättare att fixa.
När man är sjuk är det viktigt att få tala sitt modersmål. Därför ska det alltid gå att få en tolk
som kan översätta mellan olika språk som kan hjälpa när man besöker ett sjukhus eller en
hälsocentral.
Mentalvården är viktig. Mentalvård betyder hjälp för psykiska problem. Det ska vara lätt för
unga att få hjälp och hitta någon att tala med om man mår dåligt mentalt. För att elever och
studerande på skolor ska få vård vill vi att de som vårdar dem finns på plats i skolan, och inte
långt borta. Det ska finnas tillräckligt med skolkuratorer och skolpsykologer, alltså personer
som kan hjälpa elever när de har det svårt.
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Alla ska behandlas med respekt
När man behöver vård eller hjälp av något slag är det viktigt att de människor man möter
behandlar en bra. Vi i Svensk Ungdom tycker det är viktigt med vård som är fördomsfri. Det
betyder att alla behandlas med respekt och att deras problem blir tagna på allvar. Det ska
också gå lätt att få hjälp, man ska inte behöva vänta för länge före man får gå till läkaren.
Det ska finnas särskilda hem för personer som behöver extra hjälp, till exempel för att de
missbrukat alkohol eller droger. Det behövs också mera pengar för att skapa skyddshem för
personer som måste fly från sitt hem för att en familjemedlem varit våldsam och behandlat
dem illa. Barnskyddet är också viktig. Barnskydd är hjälp för barn som inte haft det tryggt i
sina hem.
Sjukskötare, vårdare och andra människor som jobbar med hälsovård ska få en bra lön. Då
vill också andra duktiga människor jobba med de jobben. Gamla människor som behöver
hjälp i vardagen ska få tillräckligt med hjälp. Alla ungdomar som är under 25 år ska få gratis
preventivmedel, alltså till exempel kondomer eller p-piller.

Om det sker olyckor ska man få hjälp snabbt
Om det börjar brinna och man ringer till brandkåren, eller om man skadar sig och ringer
ambulansen, så ska de alltid komma snabbt på plats. Det här är viktigt i hela Finland, oberoende om man bor i en stad eller långt ute på landet.
Det är viktigt att frivilliga brandkårer får hjälp och stöd. Frivilliga brandkårer är en viktigt
hjälp för de brandmän och brandkvinnor som jobbar med att släcka bränder.

