Itsenäisyysjulistuksessa vuonna 1917
maan hallitus kääntyi kansalaistensa
puoleen kehottamalla “ponnistamaan
kaikki voimansa kansakunnan yhteisen
päämäärän saavuttamiseksi tänä ajankohtana, jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä ollut.”
Me suomalaiset otimme tuolloin kohtalomme omiin käsiimme ja astuimme
ylpeänä muiden vapaiden sivistyskansojen joukkoon.
Nyt, 93 vuotta myöhemmin itsenäisyytemme on turvattu. Meidän on kuitenkin
jälleen katsottava tulevaisuuteen ja päätettävä, minkälaisia ihmisiä me olemme
ja minkälaisessa maassa haluamme asua.
Tulevissa eduskuntavaaleissa valitaan Suomen suunta. Samalla määritellään, olemmeko jatkossakin moderni sivistysvaltio,
jonka puolesta edelliset sukupolvet taistelivat, vai tuleeko maastamme pelokas
ja sulkeutunut.
Tulevaisuuden Suomi

Suomi on hieno maa asua, ihan tutkitusti. Voimme kuitenkin tehdä siitä vielä
paremman. Vihreät haluavat tarttua toimeen ja rakentaa Suomen, joka ottaa
vastaan tämän ajan haasteet. Mielestämme yhteiskunnan ja talouden tehtävä on tuottaa ihmisille hyvinvointia.
Haluamme luoda uuden Suomen, jossa
asuu maailman onnellisin kansa.

Hyvinvointi kuuluu kaikille
Tutkimusten mukaan ihmiset ovat onnellisimpia sellaisissa maissa, joissa on kattavimmat hyvinvointipalvelut. Siksi me
haluamme pelastaa suomalaisen hyvinvointivaltion.
Uudessa Suomessa on käytössä kaikille
maksettava perustulo. Se takaa jokaiselle
mahdollisuuden nauttia tavallisesta elämästä. Luukulta toiselle ei tarvitse juosta
perusturvan perässä. Moderni perusturva
ei riipu muista tuloista ja siksi työnteko on
aina taloudellisesti kannattavaa.
Pehmeät arvot ja kovat tavoitteet
Suomen menestymisen edellytykset luodaan koulussa. Peruskoulutusta voidaan
edelleen parantaa. Riittävästä opintotuesta on huolehdittava ja maksuttomasta korkeakoulutuksesta pidetään
kiinni. Näin takaamme, että uudessa
Suomessa on maailman parhaat peruskoulut sekä korkeatasoiset yliopistot.
Tulevaisuuden työpaikat syntyvät vihreille aloille ja palveluihin. Uudessa
Suomessa työelämä on reilua ja tasaarvoista. Töissä viihdytään, kun kaikkia kohdellaan arvostaen. Uskomme, että työssä
myös jaksaa, kun sen saa tehdä hyvin.
Yrittämisen aloittamisesta tehdään helppoa. Uusi Suomi on täynnä pieniä ja
keskisuuria yrityksiä, jotka työllistävät
ympäri maan. Ideat kukkivat ja luovuus
luo edelläkävijyyttä. Harmaa talous lai-
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tetaan kuriin, jolloin rehelliset yritykset
voivat paremmin.
Ollaan ihmisiksi
Uudessa Suomessa ollaan suvaitsevaisia.
Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti
ja tasa-arvoisesti. Emme hyväksy rasismia
emmekä syrjintää. Uusi Suomi on maa,
jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi
ja haluavat tehdä yhteisen hyvinvoinnin
eteen työtä.
Luonto ja ympäristö saavat ansaitsemansa
arvon ja ilmastonmuutos otetaan tosissaan. Haluamme pelastaa Itämeren ja
puhdistaa tuhannet järvemme. Maapallosta pidetään hyvää huolta ja se annetaan paremmassa kunnossa lapsillemme
ja tuleville sukupolville.
Uudessa Suomessa rakastetaan eläimiä
ja niistä pidetään huolta.
Hyvän puolesta
Me Vihreät tiedämme, mitä on tehtävä,
mutta tarvitsemme siihen kaikkien suomalaisten apua. Tarvitaan yhteishenkeä,
rohkeutta ja optimismia. Kansakunta, joka
uskoo itseensä, tulee menestymään.
On meidän vuoromme antaa osamme
suomalaisen tulevaisuuden luomiseksi
ja puolustaa sijaamme maailman sivistyskansojen joukossa.
Ei siksi, että se olisi helppoa, vaan siksi,
että se on oikein.

