


DEMARINUORET OVAT NUORIA, JOTKA:

• Haluavat muuttaa maailmaa. 

• Uskovat, että tasa-arvoisemmassa ja oikeudemukaisemmassa  
   Suomessa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmansa.

• Rakentavat parempaa yhteiskuntaa yhdessä,  
  mutta kukin omalla tavallaan.

Demarinuoret on poliittinen nuorisojärjestö, joka kokoaa  
ihmiset toimimaan ja pitämään hauskaa. Vaikutamme  
kaikilla yhteiskunnan ja politiikan alueilla, sekä  
kansainvälisyys on luonnollinen osa toimintaamme.

Me uskomme yhteiskuntaan, joka on reilu,  
inhimillinen ja tasa-arvoinen.  

 
ME HUOLEHDIMME HEISTÄKIN, JOTKA EIVÄT  
SAA MUUTOIN ÄÄNTÄNSÄ KUULUVIIN!



: www.demarinuoret.fi/tule-mukaan/liity-jaseneksi/ : www.sdp.fi/fi/vaikuta/liity-jaseneksi/



TULEVIEN SUKUPOLVIEN  
PUOLESTA

Meille tärkeitä arvoja ovat  
tasa-arvo, oikeudenmukaisuus  
ja feminismi.  

 
Poliittisen päätöksenteon on  
kohdeltava oikeudenmukaisesti  
tulevia sukupolvia ja kaikkia  
sukupuolia.

Moni lasikatto valmistetaan  
edelleen panssarilasista ja liian  
usein päätöksenteossa sivuutetaan  
lapset, nuoret, eläimet ja ympäristö.

MEIDÄN ON HUOLEHDITTAVA  
SIITÄ, ETTÄ JOKAISEN ÄÄNI  
KUULUU!  



INHIMILLISTÄ   

TULEVAISUUSPOLITIIKKAA

Tätä aikaa leimaa toivottomuus  
ja epävarmuus. Konfliktit,  
ilmastonmuutos ja populistinen  
vihanlietsonta aiheuttavat huolta  
tulevaisuudessa. Nyt tarvitaan  
poliittista tahtoa ja päätöksiä,  
jotka luovat ihmisille toivoa,  
sekä uskoa parempaan.

Kaiken päätöksenteon on  
oltava kestävää – niin ekologisesti, 
sosiaalisesti, kuin taloudellisestikin. 
Teknologian kehitys muuttaa  
maailmaa nopeasti, joten on  
tärkeää olla siinä mukana.

ON MEIDÄN VASTUULLAMME  
OHJATA MUUTOSTA OIKEAAN 
SUUNTAAN!





OIKEUS ONNELLISEEN ELÄMÄÄN

Meillä kaikilla on oikeus olla sellaisia kuin olemme.

Ihmisen ulkonäkö, ihonväri, uskonto tai seksuaalinen  
suuntautuminen eivät milloinkaan ole syitä syrjiä toisia.
Ihmisen tausta tai perheen varallisuus ei saa määrittää  
kenenkään tulevaisuutta, vaan jokaisella on oltava  
mahdollisuus tehdä elämästään juuri sellainen, 
kuin itse haluaa.

Jokaisella meistä on oikeus onnelliseen elämään.  
Meidän tehtävämme on elää siten, että ympäristö ja  
hyvinvointivaltio jäävät tuleville sukupolville  
parempaan kuntoon kuin ne meille jätettiin.

MAAPALLO ON MEILLÄ VAIN LAINASSA!



DEMARINUORISSA HALUAMME, ETTÄ:
• Suomesta tehdään maailman ensimmäinen päästötön hyvinvointivaltio

• Koulutus on maksutonta ja opintotukea parannetaan

• Vuokra- ja pätkätyöntekijöiden, pienyrittäjien ja alustatyöntekijöiden asemaa parannetaan

• Rasismia ei hyväksytä, vihapuheeseen puututaan ja jokaista kohdellaan inhimillisesti

• Jokaiselle nuorelle taataan työ- tai opiskelupaikka ja kohtuuhintainen asunto

• Ilmastonmuutos pysäytetään ja edistetään ekologisesti kestävää talouskasvua

• Sosiaaliturvaa yksinkertaistetaan ja uudistetaan Yleisturvaksi

• Kaikilla on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen

• Perhevastuut jaetaan tasaisemmin ja päivähoidosta tehdään maksutonta

• Valtiontalouden säästöt haetaan yritystuista, hyvätuloisten  
verohelpotuksista ja ympäristölle haitallisista tuista   
- ei koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja nuorista

Liity jäseneksi!

Demarinuoret.fi Facebook.com/demarinuoret Demarinuoret Demarinuoret Sdp.fi/fi/vaikuta/liity-jaseneksi/


