Nuoren vasemmiston

palvelumanifesti:

Asiaton
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uomella  on  ainutlaatuinen  aarre,  
julkiset  palvelut.  Niiden  ansiosta  olemme  saaneet  nauttia  etuoikeuksista,  jotka  historiallisesti  
ovat  kuuluneet  vain  eliitille.
Nuori  vasemmisto  tietää,  ettei  aarre  
pudonnut  syliimme  taivaasta.  Se  kasvoi  vuosikymmenten  kuluessa  sellaisten  ihmisten  toimesta,  jotka  uskoivat  
solidaariseen  yhteiskuntaan.  Vanhempiemme  ja  isovanhempiemme  aherruksen  ansiosta  me  saimme  d-vitamiinia  
neuvolasta,  antibiootit  terveyskeskuksesta  ja  lapsilisällä  uudet  kurahousut.  Tuhansien  ja  taas  tuhansien  
työtuntien  myötä  nousivat  koulut,  
kirjastot  ja  sairaalat.  Meidän  sukupolvemme  oppi  lukemaan  ja  sai  useimmiten  valita  ammattinsa  -  ja  saatamme  
nyt  ottaa  vastuun.
Me  emme  katso  hyvällä,  miten  yhteinen  rikkautemme  hupenee  päivä  päivältä.  Emme  hyväksy  sitä,  että  onnemme,  
vapautemme  ja  tulevaisuutemme  takeena  
olevat  palvelut  uhrataan  kapitalismin  kyltymättömälle  nälälle.  Vaikka  kuntien  kotisivut  lupaavat  mielenterveyskuntoutusta,  hammashoitoa  
ja  sosiaalityötä,  käytännössä  eivät  
toistuvien  leikkausten  riuduttamat  
palvelut  jaksa  kantaa  edes  lain  minimivaatimuksia.
Käynnissä  on  valtava  ryöväys  tavallisilta  ihmisiltä  kansainvälisille  
palveluketjuille.  Tien  päässä  on  se  
kohtuuton  järjestelmä,  jossa  yhdet  
tekevät  työt  mutta  toiset  keräävät  
varallisuuden.  Me  haluamme  kääntää  
kehityksen  suunnan,  jotta  osaksemme  tullut  huolenpito  säilyisi  meidän  
jälkeemme  tuleville.

Ajat  kuitenkin  muuttuvat,  eikä  taistelu  yhteisten  palvelujen  puolesta  
voi  olla  vain  vanhan  säilyttämistä.  
Siksi  haluamme  rakentaa  myös  uusia  
palveluja,  jotka  tunnistavat  prekaarin  työn  pirstaloiman  aikakäsityksen  
ja  yksilöllisen  elämän.  Meille  yhteisessä  tuotannossa  ei  ole  enää  kyse  
vain  ihmisten  välisestä  tasa-arvosta,  
vaan  myös  ympäristöämme  tuhoavan  ylikulutuksen  hillitsemisestä:

1.  Yhteisin  varoin  maksetut  palvelut  on  tuotettava  ilman  voitontavoittelua.  Yksityisen  terveyssektorin  kela-korvauksen  kaltaiset  
yritystuet  voidaan  lakkauttaa.

2.  Palvelujen  on  oltava  saatavilla  silloin  kun  niitä  tarvitaan.  On  
kehitettävä  ilta-ajan  aukioloaikoja.  Lasten  hoitopalveluissa  on  mukauduttava  siihen,  että  hoidontarve  vaihtelee  nopeissakin  sykleissä  
vanhempien  työtilanteen  mukaan.

3.  Kouluissa  on  vihdoin  luovuttava  masokistisesta  tehdastyökurista.  
Ainakin  murrosikäisten  koulupäivien  alkamisaikoja  on  myöhennettävä.  
Kouluruoan  rahoitus  on  saatettava  samalle  tasolle  kuin  aikuisten  
työmaaruokaloissa.  Opetusmenetelmät  
on  rakennettava  ja  resurssoitava  
kannustamaan  oppilaslähtöiseen  ja  
itsenäiseen  ajatteluun.  Peruskoulu  
on  myös  demokratian  ja  kansalaisvaikuttamisen  koulu.  

4.  Palvelut  kuuluvat  kaikille.  
Liikkumisen  lisääntymisen  vuoksi  on  
aika  luopua  asumisperustaisuudesta  
–  väärässä  kunnassa  tai  maassa  sairastuminen  ei  voi  olla  syy  hoidon  
eväämiselle.

5.  Kaupunkiliikenteen  on  perus-

9.  Myös  kommunikaatio  on  perusoi-

tuttava  sujuvalle  ja  maksuttomalle  
joukkoliikenteelle.  Valtakunnallisesti  ja  mahdollisuuksien  mukaan  
myös  paikallisesti  on  suosittava  
raideliikennettä.

keus.  Ainakin  kaupunkialueilla  sitä  
tuetaan  kattavalla  ja  avoimella  
langattomalla  verkolla.  

6.  Kuntien  on  kaavoitettava  ja  ra-

ja  kouluttautumisen  mahdollisuuksia  
tulee  laajentaa  ja  avata,  ei  sulkea  
ja  yksityistää.  Kaiken  verovaroin  
tuotetun  tiedon  tulee  olla  vapaasti  
saatavilla  netistä.  Uuden  avoimuuden  kulttuurin  on  läpäistävä  kaikki  
hallinnon  elimet  ja  palvelut  oppimateriaaleista  ohjelmistoihin.  

kennettava  kohtuuhintaisia  vuokraasuntoja  kaikenkokoisille  kotitalouksille.

7.  Kirjastoista  tulee  laajentaa  
paikallisia  olohuoneita,  joista  löytyy  laadukkaiden  kirjastopalvelujen  
lisäksi  riittävästi  päätepaikkoja,  
tiedon  ja  kulttuurin  latauspisteitä  
sekä  kokoontumistiloja  kansalaistoimijoille.  Kirjastojen  yhteyteen  tulee  perustaa  myös  lainastoja  
sellaiselle  tavaralle,  jota  ihmiset  
tarvitsevat  verrattain  harvoin  ja  
jota  siten  on  järkevämpää  lainata  
kuin  ostaa  omaksi.

8.  Baarikaraoken  suosio  sen  todistaa,  ihmiset  haluavat  olla  myös  
kulttuurin  tekijöitä.  Tarvitsemme  
korttelikenttiä  höntsäilyyn,  bändikämppiä  väestönsuojiin  sekä  seiniä  
maalattavaksi.  Ammatillisten  taidelaitosten  tuotantoa  on  vietävä  
osallistavampaan  suuntaan.  Suurin  
osa  kulttuuri-  ja  urheilutiloista  on  rakennettu  yhteisin  varoin,  
niinpä  niiden  on  oltava  myös  yhteisessä  käytössä.

10.  Tietoyhteiskunnassa  oppimisen  

Nuori  vasemmisto  muistuttaa,  ettei  
hyvinvointivaltio  syntynyt  yhteisymmärryksessä,  vaan  lukuisten  etukamppailujen  seurauksena.  Aina  on  ollut  
rahan  kätyreitä,  joiden  katsannossa  
ei  mikään  ole  sen  vaarallisempaa  kuin  
ihmisten  välinen  vapaa  yhteistyö  ja  
jakaminen.  Siksi  palvelujen  rakentaminen  ei  ole  vain  työtä,  vaan  myös  
työstä  kieltäytymistä,  lakkoja,  mielenosoituksia  ja  arkista  solidaarisuutta.  
Me  emme  suostu  luopumaan  perintöosastamme,  vaan  vaalimme  ja  rakennamme  
sitä  lapsiamme  varten.  
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