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Sosialidemokraattiset nuoret ry toimii osana suomalaista ja kansainvälistä sosialidemokraattista liikettä. Toimintamme 
tarkoituksena on yhteiskunnan jatkuva kehittäminen sosialidemokraattisten arvojen ja periaatteiden pohjalta. 
Toimimme nuorison yhteiskunnallisten, taloudellisten ja sivistyksellisten olojen parantamiseksi sekä edistämme 
nuorison yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvinvointia läpi elämän. Poliittisena nuorisojärjestönä tuemme nuorten 
kehitystä ja kasvua toimijoiksi, joilla on vahva sosialidemokraattinen arvopohja. Ihanneyhteiskuntamme pohjautuu 
sosialismin perinteisille vapauden, kestävän kehityksen, demokratian, solidaarisuuden, kansainvälisyyden ja työn 
periaatteille. 
 
 

Sosialidemokratia on vapauden liike. Tavoitteenamme on ihmisten yhtäläinen vapaus taloudellisista ja sosiaalisista 
lähtökohdista riippumatta. Jokaisella ihmisellä on oikeus menestykseen. Menestystä ei kuitenkaan ole oikeutta 
tavoitella toisten ihmisten kustannuksella.  Yhteiskunta tukee ihmistä henkilökohtaisen potentiaalinsa käyttöönotossa, 
taitojensa ja kykyjensä kehittämisessä sekä ihmisen itsensä määrittelemän hyvinvoinnin tavoittelemisessa. Suurimmat 
ihmisen vapautta edistävät tekijät ovat sivistys ja koulutus. Vapauteen kuuluu tasa-arvoiset mahdollisuudet elää 

elämäänsä riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai 
muusta henkilöön liittyvästä syystä. Mielestämme tasa-arvon on toteuduttava kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. 
Valinnan mahdollisuus on toteutettava kaikille käytännössä, ei ainoastaan oikeuksien tasolla. Oikeudenmukainen 
yhteiskunta perustuu lailla säädettävien oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon. Vapaus tuo mukanaan myös 
ihmisten yhtäläisen vastuun osallistua kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan yhteiskunnan yhteisvastuulliseen 
ylläpitoon ja kehittämiseen. 
 
 

 
Tavoittelemme pohjoismaista hyvinvointivaltiota, joka rakentuu eettisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestävien periaatteiden varaan. Taloudellisen kasvun on rakennuttava ekologisesti kestävälle pohjalle, jotta ihmisten 
laadukas elinympäristö ja luonnon monimuotoisuus säilyvät. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen 
on myös teollisuuden kilpailuetu. Taloudellisesti kestävässä hyvinvointivaltiossa on laajalla veropohjalla rahoitetut 
julkiset hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturva, täystyöllisyys sekä pienet tuloerot. Sosiaalisesti kestävää kehitystä tuetaan 

ehkäisemällä syrjäytymistä, eriytymistä sekä tulo- ja terveyserojen kasvua. Niin inhimillisesti, sosiaalisesti kuin 

taloudellisestikin järkevintä on ongelmien ennaltaehkäisy ennen niiden kasvamista ja kasautumista. Sukupolvien 
välinen oikeudenmukaisuus edellyttää kaikkien kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista.  
 
 

Haluamme puolustaa vahvaa demokratiaa ja parlamentarismia. Sosialidemokraattinen ihanneyhteiskunta voidaan 
saavuttaa vain rauhan vallitessa. Muutos yhteiskunnassa on saatava aikaan demokraattisesti valmistelluilla 
yhteiskunnallisilla uudistuksilla ilman väkivaltaa. Yhteiskunnan muuttuessa myös kansanvallan täytyy kyetä 

uudistumaan. Samalla, kun tietyt päätökset on järkevämpää hoitaa eurooppalaisella tai globaalilla tasolla, on toisista 
asioista päätettävä nykyistä lähempänä ihmistä. Demokratian kaikkia muotoja on kehitettävä ja laajennettava 
ottamalla käyttöön uusia keskustelevan ja lähidemokratian muotoja, joilla ihmisten mahdollisuudet osallistua itseään 
koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun paranevat. Jokaisella kansalaiselle tulee taata 
yhtäläinen oikeus tietoon. Lakien säätäminen on selkeästi erotettava toimeenpano- ja tuomiovallasta. 
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Ihanneyhteiskuntamme toimii vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti. Se tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on oikeus 
saada tarvitsemiaan palveluja ja osallistua näiden palvelujen kehittämiseen. Jokaisella on myös velvollisuus osallistua 
yhteiskunnan ylläpitoon ja kehittämiseen kykyjensä ja taloudellisten resurssiensa mukaan. Tulojen ja varallisuuden 
oikeudenmukaisella jakamisella edistetään hyvinvoinnin tasaista jakautumista ja ylläpidetään yhteiskuntarauhaa. 
Kansainvälisillä toimilla ja kehitysyhteistyöllä kannetaan globaalia yhteisvastuuta ja tuetaan kehittyviä maita 
pyrkimyksissään elintasonsa nostamiseksi. Monikulttuurisessa maailmassa eri kulttuurien tulee antaa elää rinnakkain 
toisiaan rikastuttaen. Rasismi ja kaikenlainen syrjintä tuomitaan kaikissa tilanteissa. Vain avoin ja moniarvoinen 
yhteiskunta voi säilyä yhtenäisenä globalisaation ja ilmastonmuutoksen synnyttämän muuttoliikkeen oloissa. 
Yhteiskuntarauha turvataan oikeudenmukaisella ja osallistavalla politiikalla. 
 
 

Sosialidemokratia on kansainvälinen poliittinen liike, joka edistää rauhaa ihmisten, valtioiden ja valtioliittoumien välillä 

toimimalla aktiivisesti globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Globalisaatio on teknisen kehityksen myötä 

väistämätöntä ja maailmanlaajuinen talous vaatii maailmanlaajuiset pelisäännöt, joiden tavoitteena on hyvinvoinnin 
oikeudenmukainen jakautuminen sekä maapallon resurssien riittämisen takaaminen. Ihmisoikeuksia, reilua 
maailmankauppaa ja valtionvälistä yhteistyötä edistetään kansainvälisten sopimusten avulla. Sopimusten turvin 
ehkäistään myös verokilpailua, orjuutta, seksi- ja ihmiskauppaa, kehitysmaiden ihmisten ja luonnonvarojen 
hyväksikäyttöä sekä ilmastonmuutosta. Kansallisesti tehtävissä päätöksissä on aina otettava huomioon vaikutukset 
ympäröivään maailmaan.  
 
 

Pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu ihmisten tekemälle työlle. Demokratian lisääminen työelämässä ja 
taloudessa on välttämätöntä kestävän talousjärjestelmän luomiseksi. Yhteistä omistusta ja julkisia investointeja 
tarvitaan yksityisen sektorin epävakauden tasapainottamiseksi sekä kestävän taloudellisen kasvun ja täystyöllisyyden 
saavuttamiseksi. Ihmisten lisäksi yhteiskunnassa toimivilta yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä on vaadittava sitoutumista 
eettisiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Jokaisella ihmisellä on oikeus merkitykselliseen ja turvalliseen työhön, 
kohtuulliseen palkkaan ja työehtoihin sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa työhönsä. Työ on tärkeä osa ihmisen elämää ja 
identiteettiä. Vahva ammattiyhdistysliike on poliittisen työväenliikkeen tärkein yhteistyökumppani. Korkea 
järjestäytymisaste turvaa sopimusyhteiskunnan tulevaisuuden. 


