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Ihminen
Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita.
 Ihmiselämän kunnioittamisessa mitataan länsimaisen sivistyksen painoarvo. Uskomme, että 
jokaisen ihmisen arvo on loukkaamaton. Ihmiset ovat tasa-arvoisia lain edessä. Kaikkien tulee 
kunnioittaa toistensa vakaumusta ja oikeuksia. Yksilö on vastuussa omista teoistaan ja on osa 
välittävää yhteisöä. Haluamme edistää toisista välittävää ja yhteisöllistä asennemuutosta. 
Haluamme kannustaa ihmisiä auttamaan toinen toisiaan ja olemaan avoimessa vuorovaikutuksessa 
keskenään. Ihmisoikeuksilla tarkoitamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia oikeuksia, 
jotka tulee taata globaalisti kaikille ihmisille. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi sukupuolen, iän, 
vammaisuuden, etnisen taustan, varallisuuden, uskonnollisen vakaumuksen, sosiaalisen ryhmän tai 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Perhe
Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö.
 Kotona saadut mallit, elämäntavat ja arvot vaikuttavat yksilön koko elämään. Lapsuus ja nuoruus 
tulee saada elää turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Perheet ovat avain suomalaiseen 
hyvinvointiin, mutta niissä kasvaa myös pahoinvointi. Avioerot ja perheiden ongelmat kertaantuvat 
seuraavan sukupolven pahoinvointina ja siksi perheiden tukeminen on meille tärkeää. Panostaminen 
ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, perheolojen tukemiseen ja perheen eheyden suojelemiseen tuo 
monin verroin hyvinvointia yhteiskuntaamme. Yhteiskunnan tulee edistää sitoutumista omiin 
lapsiin, puolisoon ja vanhemmuuteen. Perheen hyvinvointi näkyy yksilön ja yhteiskunnan 
hyvinvoinnissa, siksi perheitä tuettaessa tuetaan parhaalla tavalla myös yksityisiä ihmisiä.

Talous
Suomalainen yhteiskunta nojaa työhön ja yrittäjyyteen.
 Yrittäjyys, vastuunkanto ja ahkeruus ovat yhteiskunnan menestyksen ja hyvinvoinnin pohja. Vahva 
talous mahdollistaa hyvinvoinnin jakamisen myös yhteiskunnan vähävaraisille. Jokaisella on oikeus 
tehdä työtä ja nauttia työnsä hedelmistä. Yhteiskunnan tulee turvata yksityinen omistusoikeus ja 
yksilönvapaus. Korkea verotus ei saa vaarantaa työnteon mielekkyyttä. Kovasta työstä on saatava 
reilu palkka. Julkisen talouden osalta tulee pyrkiä tasapainoon menojen ja tulojen suhteen niin 
kunnissa kuin valtionkin taloudenhoidossa. Tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen talous on 
oikeudenmukaisen politiikan perusedellytys. Tulevia sukupolvia ei saa rasittaa kohtuuttomasti 
taloudellisella epäsuhdanteella käytössä olevien resurssien ja palveluntarjonnan kesken.

Sivistys
Ihmiselämä on jatkuvaa oppimista.
 Jokaisella on oltava mahdollisuus kouluttaa ja kehittää itseään ihmisenä vastuullisesti 
yhteiskuntamme jäsenenä varallisuudesta, asuinpaikasta, kotitaustasta tai muusta ominaisuudesta 
riippumatta. Ihmisarvoa ei saa mitata koulutuksen asteella. Myös erityistä tukea tarvitsevien ja 
erityisen kyvykkäiden henkilöiden tulee saada toteuttaa itseään. Kansalaisten kouluttautuminen 
takaa yhteiskunnalle työvoiman ja osaamisen lisäksi hyvinvointia ja sivistystä. 
Koulutussuunnittelua tulee tehdä työelämälähtöisesti niin, että koulutusmäärät vastaavat 
mahdollisimman tarkasti tulevaisuuden työpaikkarakennetta. Koulutuspolitiikkamme 
ideaalitavoitteena on, että nuoret saataisiin taitojaan ja taipumuksiaan vastaavaan koulutukseen ja 
sitä kautta työelämään.
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Ympäristö
Ihminen on vastuussa ympäristöstään.
 Ekologisuus, luonnonsuojelu ja vastuu luonnosta ovat kestäviä arvoja. Haluamme tukea kestävän 
käytön periaatetta muun muassa maa- ja metsätaloudessa, jotta myös jälkipolvet voivat nauttia 
puhtaasta ja kauniista luonnosta. Kristillisdemokraattien ekokonservatiivisuuteen liittyy ajatus 
luonnon säästämisestä ja järkevästä hyödyntämisestä. Haluamme kannustaa suomalaisia liikkumaan 
enemmän luonnossa erilaisten harrastusten kautta. Suomalainen eräperinne on merkittävä osa 
kulttuuriperintöämme ja haluamme olla tukemassa sen jatkumista. Velvollisuutemme on säilyttää 
monimuotoinen ja mahdollisimman puhdas luonto myös tuleville sukupolville. Ympäristöongelmat 
eivät tunne rajoja, siksi ympäristöasioihin vaikuttaminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä.

Turvallisuus
Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden takaaminen on valtion tärkein tehtävä.
 Se on koko kansan asia, joka perustuu yhteisvastuuseen. Turvallisuus alkaa omasta kodista päätyen 
lopulta aina maailmanpolitiikan näyttämölle asti. Suomen tulee toimia aktiivisesti turvallisuuden 
tehostamiseksi Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa. Suomen 
puolustuspolitiikka nojaa yleiseen asevelvollisuuteen, jota pitää kuitenkin kehittää yhteiskunnan 
mukana. Muutokset turvallisuusympäristössä ja yhteiskunnassa on huomioitava tarkasti. 
Puolustuspolitiikan tulee perustua järkeviin, suorituskykyisiin ja tehokkaisiin puolustusvoimiin, 
joiden koko, laatu ja painopisteet pitää arvioida aina vallitsevan tilanteen mukaan. Suomen 
rauhallisten, hyvinvoinnin vaatimien olosuhteiden turvaaminen on asia, josta ei voi tinkiä.

Maailma
Suomen ulkopolitiikka perustuu aktiivisuuteen, johdonmukaisuuteen ja rohkeuteen.
 Euroopan unionin ja Naton kaltaiset länsimaisten demokraattisten valtioiden liitot sekä Yhdistyneet 
kansakunnat ovat luontevia yhteistyökanavia. Yhteistyön ei kuitenkaan tule olla luonteeltaan liian 
rajaavaa, koska Suomen vahvuus on pitkään ollut liittoutumattomuudessa. Meidän tulee tuntea 
vastuumme lähimmäisistämme myös globaalisti. Kehitysyhteistyössä tulee määrän lisäksi keskittyä 
laatuun. Kehitysyhteistyön tarkoituksena on saada ihmisarvoiset elinolosuhteet jokaiselle. Oikein 
kohdennettuna kehitysyhteistyö ehkäisee sosiaalista maahanmuuttoa. Suomen tulee rohkeasti pitää 
esillä vaatimusta ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamisesta kansainvälisessä politiikassa.

Hyvinvointi
KD Nuoret tekee päätöksiä koko kansan parhaaksi.
 Koska instituutiot luodaan jäseniään varten, päätökset pitää tehdä mahdollisimman lähellä 
kansalaisia. Uskomme länsimaisista, kristillisistä arvoista johdetun oikeusvaltioperiaatteemme ja 
sivistyksemme olevan pohja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiselle sekä perheiden ja 
yhteisöjen onnellisuudelle. Konservatismi puolustaa perinteisiä arvoja ja pyrkii uudistamaan 
yhteiskuntaa maltillisesti. Konservatismin periaatteet luovat kentälle rehellisyyttä, keskinäistä 
luottamusta ja vakautta. Niiden avulla syntyy taloudellista kasvua, joka luo pohjan hyvinvoinnille. 
Tavoitteena ei voi olla kurjuuden jakaminen tasaisesti kaikille, vaan tärkeintä on, että heikoinkin 
pärjää. Vastuu yhteiskunnan hyvinvoinnnista ylittää sukupolvet.


