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Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon hyvinvointi
Ympäristö asettaa ehdot myös ihmisen elämälle. Ilmastonmuutos
ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen uhkaavat elinehtoja
koko maapallolla. Keskustanuoret tulee pitämään luonnon
hyvinvoinnin kysymyksiä sekä ilmastonmuutoksen torjunnan
keinoja esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Luonnon
monimuotoisuuden heikentyminen on nostettava yhtä suureksi
huolenaiheeksi kuin ilmastonmuutos. Ratkaisut ovat ihmisten
käsissä, ja Keskustanuorilta niitä löytyy!

Keskustanuorten perustulomalli
Perustulon aika on nyt! Perustulo on vastikkeeton tuki, joka
jaetaan kaikille vakaan perustoimeentulon turvaamiseksi.
Keskustanuorten mallissa verotusjärjestelmä takaa sen, että
perustulon päälle on aina kannattavaa ottaa kaikenlaista työtä
vastaan. Kannustinloukkuja ei synny, takaisinmaksuja ei tarvitse
pelätä ja perustoimeentulo on taattu. Meillä on jo reaaliaikainen
tulorekisteri, joka tekee perustulon käyttöönoton mahdolliseksi
hyvinkin nopeasti.

Keskustanuorten kansalaispalvelusmalli käyttöön
Sukupuolisyrjinnästä on päästävä eroon. Vain miehille määrätty
asevelvollisuus rikkoo ihmisoikeuksia ja on korvattava
sukupuoleen katsomattomalla kansalaispalveluksella.
Keskustanuorten mallissa jokainen saa itse valita armeijan ja
kansalaispalveluksen väliltä. Kansalaispalveluksen suorittaminen
on joustavaa, ja palvelee sekä yhteiskuntaa, nuorta itseään että
kokonaisturvallisuuden tavoitteita. Armeijan käyville on
turvattava toimeentulo nykyistä, auttamattoman vanhanaikaista
päivärahajärjestelmää paremmin.

Eroon kouluväkivallasta
Nuorten on saatava kasvaa ja kehittyä vailla pelkoa.
Koulukiusaamisesta puhuminen on johtanut kouluväkivallan
vähättelyyn. Yhteiskunnan tehtävä on sanoa, että pahan
tekeminen toiselle ei ole hyväksyttävää. Keinoja kouluväkivallan,
henkisen tai ruumiillisen, kitkemiseen on etsittävä yhdessä
asiantuntijoiden kanssa ja puuttumisvelvollisuudet tulee saada
kirjattua selvemmin lakiin. Lakiin kirjattuna lasten ja nuorten
kanssa työskentelevillä olisi selkeä ja yksiselitteinen velvollisuus
puuttua kaikenlaiseen kiusaamiseen ja väkivaltaan. Kouluilla
tulee olla selkeät toimintamallit siitä, milloin tarvitaan kunkin
viranomaisen apua.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon lähellä ihmistä
Keskustanuoret näkee sote-uudistuksen ja hyvinvointialueet
askeleena kohti kansanvaltaisia maakuntia. Ihmiset ovat oman
elämänsä ja elinympäristönsä parhaita asiantuntijoita. Saumaton
yhteistyö eri toimijoiden kesken takaa sen, että ihmisen koko
elämäntilanne tulee huomioiduksi. Palveluiden tulee olla
joustavasti saatavilla elämäntilanteen ja sijainnin mukaan.
Sähköisiä palveluita ja etätapaamisia on kehitettävä muiden
palveluiden tueksi. Murtunut mieli on yhtä tärkeä kuin murtunut
jalka. Hyvinvointialueilla tulee edistää terapiatakuun
toteutumista ja tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25vuotiaille.

Kansainvälinen politiikka rauhan ja vakauden tielle
Kansainvälinen politiikka kykenee parempaan! Rauha
maailmassa on edellytys ratkaisuille maailmassa. Kansainvälisen
politiikan puitteet on luotava niin, että ihmisoikeuksien, rauhan ja
vakauden rikkomuksiin voidaan puuttua, ja ne pystytään ennen
kaikkea ehkäisemään ennalta. Euroopan unionin ja Yhdistyneiden
kansakuntien toimintakykyä suurissa asioissa on vahvistettava,
ja tähän Keskustanuoret tulee esittämään ratkaisujaan
jatkossakin. Aseistariisuntaa, ydinaseriisuntaa ja vuoropuhelun
mahdollisuuksia on edistettävä kunnianhimoisesti.

Digitalisaation eettinen edistäminen
Digitalisaatio leikkaa läpi koko ihmiselämän ja yhteiskunnan.
Digitaalisen yhteiskunnan edistäminen vaatii määrätietoisempaa
poliittista otetta ja eettistä keskustelua aiheen ympärillä.
Keskustanuoret kannattaa robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvän
lainsäädännön kehittämistä sallivaksi ja mahdollistavaksi.
Julkishallinnon tietokantojen on keskusteltava sujuvasti
keskenään, jotta palveluiden käyttö on mutkatonta.
Keskustanuoret haluaa, että Suomi.fi-palvelua kehitetään
entisestään ja entistä useampi asia on mahdollista hoitaa etänä.
Nopeat nettiyhteydet koko maassa aina kesämökeiltä
junavaunuihin saakka mahdollistavat työskentelyn mistä vain ja
milloin vain. E-kuntalaisuuden kautta helpotetaan kuntien
palveluiden käyttämistä, vaikka ei olisikaan kunnan varsinainen
asukas.

Kestävät käyttövoimat liikenteeseen
Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Monessa paikkaa
yksityisautoilu on pitkien välimatkojen takia ainoa keino liikkua.
Meidän tulee tehdä voimakasta työtä vähäpäästöisen liikenteen
ja liikkumisen puolesta. Raideliikenne tarvitsee satsauksia
erityisesti poikittais- ja lähijunaliikenteen edistämiseen. Tunneli
Helsingin ja Tallinnan välille avaa raideyhteyden Eurooppaan.
Keskustanuoret näkee tulevaisuuden liikenteen kulkevan usealla
erilaisella ympäristöystävällisellä voimanlähteellä. Iänikuisesta
taistelusta polttoaineen hinnan tasosta täytyy siirtyä
vaihtoehtojen esittämiseen ja päätösten toimeenpanoon.
Biopolttoaineiden ja sähkön jakelun parantaminen sekä
vetyautoilun ja hiilidioksidista valmistettujen synteettisten
polttoaineiden edistäminen helpottavat siirtymistä pois
fossiilisista polttoaineista. Autokannan uudistamisessa
konversiotuet etanoli- ja kaasuautoille, romutuspalkkiokampanjat
sekä hankintatuet täyssähköautoihin toimivat kannusteina.

Kohti inhimillisyystaloutta
Talousjärjestelmän tulee olla ennen kaikkea ihmisiä ja ympäristöä
varten. Siksi Keskustanuorten suulla puhutaankin
inhimillisyystaloudesta, jossa huomioidaan kestävyys sekä
taloudellisesti, ympäristöllisesti että sosiaalisesti. Yhteistä
taloutta tulee hoitaa kestävästi siten, että myös tulevat
sukupolvet voivat luottaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan
turvaverkkoon. Irrottaudumme fossiilitaloudesta ja siirrymme
kohti kiertotaloutta. Taloustaidoille ja yrittäjämyönteisyydelle
luodaan perusta jo peruskoulussa. Mahdollistamme
kansankapitalismin, eli ihmisten oikeuden omistaa, sijoittaa ja
yrittää. Yhteisillä pelisäännöillä ja avoimuudella taataan reilu
maailmantalous, jolla myös torjutaan eriarvoisuutta.

Oikeudenmukainen translaki
Suomen translaki polkee törkeästi transsukupuolisten oikeuksia.
Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ennen juridisen
sukupuolen korjaamista on järjetön, eivätkä henkilön
lisääntymismahdollisuudet kuulu valtiolle millään tavalla.
Keskustanuorten mielestä translaista tulee poistaa vaatimus
lääketieteellisestä prosessista ja hoitojen on oltava yksilölliset.
Juridinen ja biologinen sukupuoli tulee eriyttää toisistaan.
Translaista pitää poistaa ehdoton 18-vuoden ikäraja, jotta
translasten ja -nuorten edun yksilöllinen huomiointi on
mahdollista.
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