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Perussuomalaiset Nuoret pitää vaalien tärkeimpänä osana
liittovaltiokehityksen pysäyttämistä ja itsenäisyyden
palauttamista. Suomen on käännettävä katseensa
kotimaahan ja pidettävä ensisijaisesti itsestään huolta.
Itsenäinen päätöksenteko, rajaturvallisuus, ulkomaille
annettavista tukipaketeista kieltäytyminen, kotimaisesta
maataloudesta huolehtiminen ja Venäjän uhka ovat meille
tärkeitä aiheita.

SCHENGEN-SOPIMUKSESTA IRTAUTUMINEN
RAJAT KIINNI
Vapaa liikkuvuus oli alun perin tarkoitettu Euroopan
kansallisvaltioiden kansalaisille. Schengen-sopimus
kuitenkin tuo meille Suomeen asti terroristit, raiskaajat ja
muut rikolliset, jotka vaarantavat suomalaisten
turvallisuuden, sekä kuormittavat poliisia, oikeuslaitosta
ja sosiaaliturvajärjestelmää. Rajavalvonta on
palautettava, jotta rikolliset ja terroristit eivät voi enää
kävellä vapaasti maahan.

HUOLTA OMASTA KANSASTA
MARKKA TAKAISIN
Suomalaisen duunarin tai yrittäjän kukkarosta vietävät verot
on tarkoitettu ylläpitämään julkisia palveluita meille
suomalaisille. Verovaroin kustannetuilla palveluilla suojellaan
suomalaisia työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja sairaita.
Suomalaisten rahoja ei tule käyttää ulkomaisten pankkien
tukipaketteihin. Kannatamme omaan kelluvaan valuuttaan
siirtymistä. Oma valuutta tarkoittaisi täyttä päätäntävaltaa
rahapolitiikassa, joten valtion taloudenhoitoon palaisi yksi
keskeinen väline.

PIDETÄÄN HUOLTA ILMASTOSTA
SUOSI SUOMALAISTA
Suomen on pidettävä maataloudestaan huolta, sillä se on
paitsi ilmastoteko, myös huoltovarmuuskysymys. Lähiruoka
on puhtaampaa kuin ulkomailta tuotu. Suomessa on oltava
omaa ruoantuotantoa kriisien varalta. Suomalaisia tulee
kannustaa kotimaisten palveluiden ja tuotteiden
kuluttamiseen verotuksellisin keinoin. Maatalouspolitiikka
on palautettava täysin kansallisiin käsiin, jotta voimme itse
parhaimmalla tavalla tukea kotimaisia maatalousyrittäjiä.

TORJUTAAN VENÄJÄ JATKOSSAKIN
EI EU-ARMEIJALLE
Venäjän jatkuvan uhan vuoksi Suomen on ylläpidettävä vahvaa
itsenäistä puolustuskykyä, sillä loppuviimein oman maan
puolustaminen on aina suomalaisten käsissä. Kun suurin osa
EU-maista kuuluu Natoon, ei ole järkevää luoda EU:n omaa
rinnakkaisjärjestelmää. Suomen ja muun Euroopan etu on
oman isänmaamme puolustus. Osana laajempaa
eurooppalaista rintamaa voimme toimia lähinnä silloin, kun se
on meille hyödyllistä.

INTERNET JATKOSSAKIN MYÖS EUROOPASSA
TIEDONSAANTI TURVATTAVA
EU:n uusi artikla 17 vaarantaa kansallisvaltioiden
kansalaisten pääsyn tulevaisuudessa
maailmanlaajuisen verkon suurien palveluntuottajien,
kuten YouTube ja Facebook, sivustoille. Jo aiempi
tietosuoja-asetus, niin sanottu GDPR, aiheutti useiden
yhdysvaltalaisten uutissivustojen alasajon EU-alueella.
Tämä on myös sananvapauskysymys.
Perussuomalaisille Nuorille sananvapauden
turvaaminen on tärkeä aihe.
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