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RKP-nuorten helppolukuinen vaaliohjelma 2022
RKP-nuoret on 14–30-vuotiaiden nuorten järjestö. Olemme mukana politiikassa, ja meillä
on mielipiteitä siitä, miten Suomea pitäisi hallita, ja miten jokaisen Suomessa asuvan ihmisen elämästä tehtäisiin mahdollisimman hyvää. Olemme Ruotsalaisen kansanpuolueen
nuorisojärjestö.
Suomessa järjestetään vaalit 23.1.2022. Vaaleja kutsutaan aluevaaleiksi, ja lähes kaikki suomalaiset saavat äänestää niissä. Helsingissä ja Ahvenanmaalla asuvat eivät äänestä vaaleissa.
Näissä vaaleissa äänestämme siitä, kuka päättää terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja
ensiapupalveluista Suomessa. Päätökset koskevat muun muassa sairaaloita, lääkäreitä, sairaanhoitajia, lapsiperheiden neuvontapalveluita, vanhustenhoitoa, avun saamista, kun voi
psyykkisesti huonosti tai kun kotona on vaikeaa, ambulansseja ja palokuntaa.
Tässä vaaliohjelmassa kerrotaan siitä, mitä me RKP-nuorissa pidämme tärkeänä terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja pelastuspalveluissa.

Meidän tulee saada apua ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi
Me RKP-nuorissa pidämme ennaltaehkäisevää hoitoa tärkeänä. Tämä tarkoittaa, että apua
on saatavilla jo ennen kuin sairastuu tai alkaa tuntea olonsa huonoksi. Silloin, kun ongelmat
ovat vielä pieniä ja helpompia hoitaa.
Sairaana on tärkeää saada puhua omaa äidinkieltään. Siksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa
tulisi aina olla saatavilla tulkkeja, jotka voivat auttaa.
Mielenterveyspalvelut ovat meistä tärkeitä. Mielen pahoinvointiin tulee saada apua. Nuorten
tulee olla helppoa saada apua ja löytää kuuntelija, kun on huono olla. Apu ei voi olla kaukana vaan sen tulee olla kouluissa, jotta koulun oppilaat ja opiskelijat saavat hoitoa mahdollisimman helposti. Koulukuraattoreita ja koulupsykologeja, eli ihmisiä, jotka voivat auttaa
oppilaita vaikeina aikoina, pitäisi olla riittävästi.
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Kaikkia tulee kohdella kunnioittavasti
Silloin kun tarvitsee mitä tahansa hoitoa tai apua, on tärkeää, että kohtaamasi ihmiset kohtelevat sinua hyvin. Me RKP-nuorissa pidämme tärkeänä ennakkoluulotonta hoitoa. Tämä tarkoittaa, että jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja sitä, että heidän huolensa otetaan vakavasti. Avun saamisen tulee olla helppoa, kenenkään ei tulisi joutua odottamaan pitkään ennen
kuin pääsee lääkäriin.
Asumisen erityisjärjestelyjä tulee olla saatavilla niitä tarvitseville, esimerkiksi henkilöille,
joilla on ollut ongelmia alkoholin tai huumeiden käytön kanssa. Lisää rahaa tarvitaan myös
turvakotien rakentamiseen. Turvakodeissa voivat asua henkilöt, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan, koska perheenjäsen on ollut väkivaltainen tai kohdellut heitä huonosti.
Myös lastensuojelu on tärkeää. Lastensuojelu on apu lapsille, jotka eivät tunne olonsa turvalliseksi kodissaan.
Sairaanhoitajien, hoitajien ja muiden terveydenhuollon parissa työskentelevien on saatava
hyvää palkkaa. Näin yhä useammat kyvykkäät ihmiset haluavat työskennellä näiden tehtävien parissa. Ikäihmisten, jotka tarvitsevat apua arjessa, tulee saada riittävästi apua. Kaikkien
alle 25-vuotiaiden nuorten tulee saada ilmaisia ehkäisyvälineitä, kuten kondomeja tai ehkäisypillereitä.

Kun onnettomuuksia tapahtuu, on apua saatava nopeasti
Jos syttyy tulipalo ja soittaa palokunnalle tai loukkaa itsensä ja soittaa paikalle ambulanssin,
tulee näiden olla aina nopeasti paikalla. Tämä on tärkeää kaikkialla Suomessa, riippumatta
siitä asuuko kaupungissa vai maalla.
On tärkeää, että vapaaehtoiset palokunnat saavat apua ja tukea. Vapaaehtoiset palokunnat
ovat tärkeä apu palopelastajille, jotka sammuttavat paloja työkseen.

