JÄTETÄÄN
MAAILMA VÄHÄN
PAREMPANA KUIN
SEN LÖYSIMME

– PARTIO LAIS TE N TE KOJA PAR E M M A N M AA I L M A N
PU OLESTA JA TAVOIT TE ITA E D US K U N TAVAA L E I HI N 2019

28 %

NUORISTA
ILMOIT TAA, ET TÄ ON
JOUTUNUT LOPET TAMAAN HARRASTUKSEN
JOSKUS RAHAN PUUT TEEN TAKIA.

10–20

PROSENTILLA
LAPSISTA JA NUORISTA
EI OLE NYKYÄÄN
MIELEKÄSTÄ
HARRASTUSTA.

ILMASTONMUUTOKSEN
TORJUNTA ON
MAAILMAN JA NUORTEN
TULEVAISUUDEN
KANNALTA KAIKISTA
TÄRKEIN ASIA.

HARRASTAMINEN LUO HYVINVOINTIA
Jokaiselle lapselle ja nuorelle
mahdollisuus mieleiseen harrastukseen
Velvoitetaan kunnat järjestämään
jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieluiseen
harrastukseen ja tarjoamaan lapsille ja nuorille tukea harrastukseen
pääsyyn myös koulujen ulkopuolella.
Harrastamisen positiiviset vaikutukset
korostuvat ryhmässä tapahtuvassa
säännöllisessä harrastamisessa.

Nuorten eriarvoistumiseen on puututtava.
Lapsistrategian valmistelussa on kuultava
lapsia ja nuoria moniäänisesti.
Vapaaehtoisvoimin toimintaansa pyörittävien
kansalaisjärjestöjen pitkäjänteinen ja vakaa
rahoitus takaavat monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ja tarjoavat toimintaa nuorille
nuorten ehdoilla.
Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa saatu
osaaminen tunnistettava ja tunnustettava
entistä paremmin oppilaitoksissa ja työelämässä. Nuorten moniammatilliseen kohtaamiseen riittävät resurssit, jokaiselle nuorelle
löydettävä oma polku ja saatava osaamiset ja
kyvyt käyttöön.
Kolmannen sektorin toiminta turvataan.
Vapaaehtoistyö on yksi tapa olla aktiivinen
kansalainen.

METSÄT
JA ILMASTO

Jokaiselle lapselle
ja nuorelle luontokokemus, nyt
ja tulevaisuudessa

NUORTEN
ÄÄNESTYS AKTIIVISUUS ON
NYKYÄÄN MUITA
IKÄRYHMIÄ SELVÄSTI
MATALAMPI.

Lisää resursseja luontoharrastuksiin, jokaiselle lapselle ja nuorelle luontokokemus.
Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden rakenteet, opasteet ja puitteet kuntoon. Lisää
lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita.
- Metsähallituksen luontopalveluiden
budjettirahoitus riittävälle tasolle.
Jokamiehenoikeudet ja niiden turvaaminen
kaikessa päätöksenteossa
- Arviointi jokamiehenoikeuksien toteutumisesta mukaan lainsäädännön
laatimiseen
- Luontomatkailun kehittäminen
jokamiehenoikeuksien puitteissa
Ilmastonmuutos ja ympäristön tila
huomioitava kaikessa päätöksenteossa
- Maailman maat ovat sopineet rajaavansa maapallon lämpenemisen
1,5 asteeseen. Suomen on oltava
tässä työssä edelläkävijänä mukana.
- Suomen tulee pyrkiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen
kaikilla politiikkasektoreilla.
- Huomio on kiinnitettävä myös
luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja tehtävä toimenpiteitä
sen pysäyttämiseksi.

AKTIIVINEN
NUORI
KANSALAINEN

Nuorille
välineitä vaikuttaa
Äänestysikärajan, kansalaisaloitteen
esittämisen ja allekirjoittamisen ja neuvoa-antavan kansanäänestyksen ikäraja
on laskettava 16 ikävuoteen
Nuoria ei pidä kuunnella vain ”nuorten”
asioissa. Huomioidaan erilaiset tavat
osallistua yhteiskunnan kehittämiseen
ja tehdään osallistamisen tavat myös
nuorille sopiviksi.
Sukupolvivaikutusten arviointi lainsäädäntöön –tehdään tulevien sukupolvien
näkökulmasta oikeudenmukaista
politiikkaa
Haluamme, että YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta, Agenda 2030 on
otettava hallitusohjelman pohjaksi.
Kehitysyhteistyömäärärahat nostettava
vihdoin 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Kansalaisjärjestöjen rahoitus
varmistettava, jotta niiden tekemä
vaikuttava kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus voi jatkua.
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