Medborgararenans offentliga uttalande för regeringsprogrammet:
Frivilligverksamhet bör befrämjas, eftersom det ökar välfärden i hela samhället
och människornas påverkningsmöjligheter.
Medborgararenan, frivilligverksamhetens intressebevakare, kräver att man i följande
regeringsprogram förbättrar förutsättningarna för frivilligverksamhet. Frivilligverksamhet är
viktigt, eftersom det ökar människors och hela samhällets välfärd och påverkningsmöjligheter
samt uppbygger ömsesidigt förtroende. Man kan dessutom beräkna att det ekonomiska värdet på
frivilligverksamheten i Finland är ungefär 2,5 miljarder euro.
Medborgararenan och 48 finländska medborgarorganisationer presenterar följande nedteckningar
till det kommande regeringsprogrammet:
1) Den demokratipolitiska redogörelsen uppdateras med målsättning att befrämja
frivilligverksamhet
2) Frivilligverksamhet inkluderas i arbetslöshetsunderstödets aktiveringsmodell
3) Man tillägger att den kunskap som erhållits från frivilligverksamhet skall identifieras och
erkännas i utbildningen
Alla partier i Finland anser ett öppet och fungerande medborgarsamhälle vara en
grundförutsättning för demokrati. Samtidigt hotar man med att outsourca välfärdssamhällets
service till den tredje sektorn. Detta är ett hot mot medborgarsamhällets autonomi. Den
demokratipolitiska redogörelsen bör förnyas, eftersom samhället har förändrats. Samtidigt har
också själva frivilligarbetet ändrat form.
Man bör ytterligare avveckla hinder och reglering för frivilligarbete. Det skall inte begränsas. Man
kan inte förena frivilligarbete med tvång eller sanktioner. Ifall inte arbetslöshetsunderstödets
aktiveringsmodell slopas så bör man inkludera frivilligarbetet som ett tecken för aktivitet.
Frivilligarbete ger möjligheter att utvecklas; ny kunskap, erfarenhet och nätverk. Man kommer
med som en del av samhället och förbättra sina möjligheter till arbete genom frivilligverksamhet.
Det vore viktigt att diskutera i vilken riktning man vill utveckla det finländska medborgarsamhället
och fältet för frivilligverksamhet. Medborgararenan anser det vara viktigt att man förstärker
verksamhetsförutsättningarna för medborgarsamhället och tryggar autonomin för
föreningsverksamhet.
Ytterligare information:
Marianne Heikkilä, ordförande, 050 375 1195, marianne.heikkila@martat.fi

Leo Stranius, verksamhetsledare, 040 754 7371, leo.stranius@kansalaisareena.fi
Du hittar Medborgararenans och 48 föreningars målsättningar för regeringsprogrammet här:
http://www.kansalaisareena.fi/kansalaisareenan-ja-vapaaehtoistoiminnan-kentanhallitusohjelmatavoitteet-mukana-48-jasenjarjestoa/

Medborgararenan är en samhällelig influerare för frivilligverksamheten i Finland. Vi skapar
förutsättningar för att öka mängden av och förbättra kvaliteten på frivilligarbete. Vi främjar
tillgängligheten, mångsidigheten, innovationsförmågan och synligheten för finländsk
frivilligverksamhet. Medborgararenans vision är att Finland skall vara världens bästa plats för
frivilligverksamhet.

