Emme odota enää.
Tasa-arvoa nyt!
RKP:N NAISJÄRJESTÖ

Kohti väkivallatonta yhteiskuntaa:
• Rikoslain seksuaalirikoksia koskeva 20. luku tulee uudistaa siten, että
raiskauksen määritelmä on suostumuksen puute. Seksuaalista ahdistelua
koskeva lakipykälä on laajennettava
koskemaan myös verbaalista ja visuaalista häirintää.
• Turvakotien määrää ja saavutettavuutta on lisättävä niin, että Suomi
täyttää kansainväliset sitoumuksensa.
Turvakodeissa on huomioitava myös
erityisryhmien tarpeet.
• Väkivallan uhrien palveluille,
mukaan lukien seksuaalisen väkivallan uhrien palveluille, on osoitettava
riittävä rahoitus.

• Lähisuhdeväkivallan sovittelu kielletään riita- ja rikosasioiden sovittelua
koskevassa lainsäädännössä.
• Vahvistetaan verkkovihaa ja
vihapuhetta kohdanneiden naisten
oikeusturvaa sisällyttämällä sukupuoli koventamisperusteeksi rikoslain
rangaistuksen määräämisen yhteyteen
(6. luku 5. §).
• Ihmiskaupan vastaista toimintaa
on tehostettava. Säädetään erillislaki,
jossa ihmiskaupan uhrien pääsyä auttamisjärjestelmään selkiytetään niin,
ettei avunsaanti edellytä ihmiskaupparikoksen tutkintaa.

Kohti lapsiystävällistä yhteiskuntaa:
• Perhevapaajärjestelmä uudistetaan
6+6+6 -mallin mukaan tasa-arvoisen
vanhemmuuden edistämiseksi.
Vanhempainvapaa pidennetään 18
kuukauden pituiseksi niin, että yhden
kuuden kuukauden jakson käyttää
äiti, toisen isä ja kolmannen jakson
vanhemmat voivat jakaa keskenään
kuten haluavat.
• Perhevapaajärjestelmän tulee
olla joustava ja huomioida perheiden
monimuotoisuus, mukaan lukien
yksinhuoltajat.
• Subjektiivinen kokopäiväinen

päivähoito-oikeus tulee palauttaa ja yli
3-vuotiaiden ryhmäkoot palautetaan
entiselleen niin, että yhtä aikuista
kohtaan saa olla enintään seitsemän
lasta.
• Jokaiselle yli 3-vuotiaalle lapselle
tarjotaan vähintään neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta
päivässä.

• Huomioidaan eroperheiden asema
ja parannetaan vuoroasumisen mahdollisuuksia, kun uudistetaan asumis
tukea ja muuta perheiden sosiaali
turvaa koskevaa lainsäädäntöä.

Kohti hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa:
• Parannetaan nuorten seksuaalija lisääntymisterveyden palveluita.
Kuntien ja opiskeluterveydenhuollon
tulee lakisääteisesti tarjota maksutonta
ehkäisyä valtakunnallisesti kaikille alle
25-vuotiaille.
• Alennetaan kuukautis- ja
inkontinenssisuojien arvonlisävero
24 prosentista 10 prosenttiin, joka
on apteekissa myytävien terveys
tuotteiden arvonlisäveron taso.
• Turvataan naisten seksuaali- ja
lisääntymisterveys ja -oikeudet.
Muutetaan lakia raskauden
keskeyttämisestä niin, että perusteeksi

riittää raskaana olevan oma tahto 12.
viikkoon saakka.
• Translaki uudistetaan kunnioitta
maan itsemääräämisoikeutta. Suku
puolen korjaushoidot erotetaan
sukupuolen juridisesta vahvistamisesta ja vaatimukset lisääntymis
kyvyttömyydestä ja täysi-ikäisyydestä
poistetaan.
• Lisätään vanhustenhoitoon
riittävät taloudelliset ja henkilöstölliset
resurssit, jotta vanhuksille voidaan
taata ihmisarvoinen hoito ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu.
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RKP:n naisjärjestö, Svenska Kvinnoförbundet, on Suomessa toimiva liberaali
feministinen naisjärjestö. Tavoitteemme on tasa-arvoinen, ihmisoikeuksia
kunnioittava, väkivallasta, seksismistä ja rasismista vapaa yhteiskunta, jossa
sukupuoli ei rajoita ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa itseään.

kvinnoforbundet.fi
fb.com/svenskakvinnoforbundet
twitter.com/kvinnoforbundet
instagram.com/svenskakvinnoforbundet
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