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KD:S MÅL ÄR ETT 
BARNVÄNLIGT FINLAND.

Välfärdstjänster för att stödja familjers välbefinnande 
– barnen har rätt till ett hälsosamt liv

• KD vill erbjuda unga barnfamiljer, tidigt stöd i förebyggande syfte med låg
 tröskel till närservice. Stödet ska vara lättillgängligt, centralt och flexibelt - till
 rådgivningstjänster och familjerådgivning, samt till stödtjänster när det gäller
 mental ohälsa eller missbrukarvård.
• Hemservice för barnfamiljer bör ingå i kupongsedelsystemet. Barnskyddet bör
 betona ett förebyggande och familjeorienterat tillvägagångssätt. Information och
 tillräckliga resurser bör tryggas.
• Droganvändning under graviditeten skadar barnet. Behandlingen för drogmissbru- 
 kande gravida bör förbättras och det bör erbjudas möjlighet att förbinda sig till en  
 behandling som inte kan avbrytas.
• Användningen av droger måste strikt förebyggas. Myndigheterna måste förplik-  
 tas att alltid meddela föräldrarna när minderåriga använder droger. Det  behövs   
 lagstiftning som garanterar rätt till vård och drogtest av minderåriga, oberoende  
 barnets egen vilja.
• Skolområdet ska hållas rökfritt och övervakningen att reglerna följs är en viktig
 del i arbetet med att uppnå en hälsosam livsstil. Det bör också vara förbjudet att
 använda snus i skolor och i offentliga hobby utrymmen.
• Vi behöver friska utrymmen! Barn, unga människor och personal som jobbar
 bland dem har rätt att tillbringa arbetsdagen i frisk inomhusluft.

Tillsammans värnar vi om barnfamiljernas 
välbefinnande! Vi ska stöda barnen under deras 
uppväxt, i deras studier och för deras välmåen-
des bästa.
En barn- och familjepolitik ska genomsyra 
beslutsfattandet. Det främjar barnens
livslust och vilja att förverkliga sina drömmar 
och innebär en långsiktig framtidspolitik i ett 
åldrande Finland.
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Kristdemokraternas 4 teser för en 
mera barnvänlig politik:

 Alla beslut som berör barnfamiljer bör göras utgående 
 från barnens bästa.

 Vårdbeslut gällande barn skall i första hand fattas inom familjen.   
 Samhället bör mera jämlikt stödja olika vårdalternativ.

 Det bör hittas smidigare lösningar när det gäller föräldraledighet 
 och familjeförmåner.

 Genom mera uppmuntrande incitament föds flera barn i Finland! 

 

  Vi behöver en mera barnvänlig atmosfär och en mera 
  långsiktig familjepolitik.

    All lagstiftning och beslut som berör barn bör föregås 
  av en konsekvensutredning

    Genom att stärka barnfamiljernas ställning skapas också bättre
  förutsättningar för familjens utkomst, tillväxt och fördomsfria val.

Goda beslut när det gäller barnfamiljerna skapar förutsättningar 
för att föräldrar vill få flera barn

• Finland behöver flere barn. Barnfamiljernas förmåner bör höjas. Det behövs
 en reform av familjeledigheter som möjliggör en kombinering av studier och
 arbetskarriären. Föräldraledigheten bör göras mer flexibel.
• Kostnader som uppstår p.g.a. föräldrars förmåner bör ersättas till arbetsgivaren.  
 Det skulle främja kvinnors arbetsmöjligheter och samtidigt göra arbetslivet
 mera barnvänligt.

Förbättrade utkomstmöjligheter för familjerna

• KD förespråkar en reform som ska främja basskyddet. Målet med reformen kan
 uppnås, om den verkställs enligt modellen på ett sådant sätt, att det alltid lönar
 sig att ta emot jobb, samtidigt som demokratin förenklas.
• Vart tionde barn i Finland lever i fattigdom. För att minska de ekonomiska
 problemen bland familjerna vill vi höja barnbidraget samt även höja taket
 för årsinkomsten för studerande barnfamiljer.
 Ta i bruk skattelättnader- eller avdrag för barn.
• Det bör byggas mera förmånliga familjebostäder. De stigande kostnaderna
 för boendet bör stävjas bl.a. genom en reform av systemet för bostadsstöd.

Familjen ska ha rätt att fatta beslut angående dagvården för 
barn – samhället bör erbjuda alternativ

• Flera valmöjligheter för barndagvården: Hemvårdsstödet bör höjas och
 babybonusen tas i bruk.
•  Systemet som gäller föräldraledighet bör göras mer flexibelt.
 Möjligheten till deltidsjobb för föräldrar bör förbättras
•  Åldersgränsen gällande rätten för tillfällig vårdledighet av barn bör höjas till 12 år.
• Lagstiftningen som gäller barn vilka turvist bor hos föräldrar som separerat
 bör preciseras, liksom när det gäller stödet för ifrågavarande föräldrar
• Adoptionsfamiljer ska behandlas jämlikt med andra familjer.
 Varje barn har rätt till en far och en mor.

Varje barn har rätt till mor och far

• Det är viktigt för barnet att förhållande till båda föräldrarna tryggas.
•  Barnets rätt att träffa en för barnet speciellt nära släkting, som t.ex. en
 mor- eller farförälder bör stärkas.
• Barn som fötts med hjälp av fertilitetsbehandling bör ha rätt att få veta
 sitt biologiska ursprung vid 12 års ålder.

Det får inte sparas på småbarnsfostran och grundutbildning

• Kvalitet inom småbarnsfostran höjs genom ökade resurser för vårdpersonal och
 utbildning av personalen. Vi är positivt inställda till en frivillig avgiftsfri
 förskoleutbildning för 5-åringar.
• Barngrupperna i grundutbildningen får inte bestå av för stora grupper. Ramarna
 för undervisningstimmar måste utarbetas så att läraren har möjlighet att ge
 stödtimmar och dela upp timmarna efter behov. 
• Det bör finnas tillräckligt med stöd för barn med speciella behov.
 

Ingen fostran eller undervisning är värdeneutral

• Kristna värderingar och det finländska kulturarvet är en bra grund inom
 småbarnsfostran och grundutbildningen. De kristna skolorna och daghemmen är
 viktiga komplement till den offentliga småbarnsfostran och grundutbildningen.
• Det är viktigt att ungdomarna lär sig att kritiskt utvärdera den information som
 sprids på internet samt att de lär sig använda de sociala medierna på rätt sätt.
• Könsutvecklingen och den sexuella identitet måste ges tid att i ro få växa. Den
 nationella läroplanen och handboken för jämställdhetsarbetet bör uppdateras för
 att motsvara lagstiftningen för två juridiskt likställda kön.
• Utbildning och yrkeskompetens är den bästa garantin för att förhindra utslagning.  
 I familjer med låg inkomst bör studiematerialet inom andra stadiets utbildning   
 ersättas genom studiestödssystemet. 
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