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Nytt handlingsprogram och idéprogram
Initiativ
Jag föreslår att Centerpartiet sätter in en extra stämma där nya dokument
ska tas fram. Det gäller såväl handlingsprogram som idéprogram. Dessa bör
vara fattade innan september.
Föreslår att ni utarbetar dem i samarbete med svenska Centerpartiet i
Finland så fort det bara går.
Det är inte Centerpartiet som det är fel på utan att vi driver fel inriktning
och nu är det bråttom att styra om. Ta kontakt med svenska Centerpartiet
i Finland och gå in i skrivande av nya program som ska ligga som förslag
vid extrainsatt stämma i år.
Det går inte att säga att det alltid ser ut så här med våra siffror inför valet,
eftersom detta är "skitlåga" siffror, rent utsagt. Om vi inte går in med
inställning om att vi snabbt måste ställa om så är vi illa ute.
Kanske ska vi anta det program som Centerpartiet har i Finalnd direkt som
förslag inför extrainsatt stämma? Så tycker dem att vi skulle kunna behöva
göra, efter samtal med dem.
Jag ser följande fokusområden som viktiga:
•
•
•
•
•

Bönder och mat
Landsbygd
Miljö
Ägande
Decentralisering
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Bönder är något som vi har glömt och som är viktigt att vi återinför som
fokusområde.
PS bör se över följande texter, översatta med Google Translate, från
Centerpartiet i Finlands hemsida:
"
Bostadsort och län hälsovård modell för och pengarna följer patienten
Centern, centrumet har beslutat att politiken för social-och
sjukvårdsreformen. föreslår Centre att den finländska social-och hälsoskydd
i framtiden i samarbete med kommuner efter region. Primärvård är i sin
ordning. Hinder för primärvård och specialiserad intervall som ska tas bort.
centrum som regel, de nuvarande sjukvårdsdistrikten i lagerbostadsort och
län modell, provinserna ansvarar för social-och hälso-organisation och
finansiering. Centrum av alternativa social-och hälsovårdstjänster flyttar
till flerkanals enkanalig finansiering av provinsen organiseras av social-och
hälsovårdens finansiering från befintliga kommunala bidrag, kommunala
bidrag, social-och hälsovårdsservice betalningar, samt en del av de
sjukförsäkringsförmåner. befintliga kommuner i hemmet kommuner och
andra offentliga organisationer tillhandahåller social-och
hälsovårdstjänster. Tjänster kan också tillhandahålla, till exempel privata
företag och organisationer. Offentliga medel följer patienten till en
primärvård eller vårdenheten, patienten väljer en viss tid. Centre skulle
lämna sjukvårdsreformen utanför. Som en del av social-och hälso-och
sjukvårdens organisation och finansiering reform Centre visar lagen lokal
service. Lagen säkerställer att en läkare kan varje hem i kommunen och
säkerheten för de andra vardagliga tjänster nära hem. diskutera alternativ
för vård-och omsorgs informationssystem kommer att harmoniseras. Detta
kan uppnås stora besparingar.Läkare och sjuksköterskor har tid att ta hand
om patienterna. Centre vill också uppdatera de olika aktörerna i
arbetsfördelning, så att utbildad personal kan bättre fokusera på sina egna
yrkeskunskaper motsvarande jobb. Centre betonar att hälso-och sociala
tjänster organisation och finansiering av reformen är att vara förberedd
och antas samtidigt. orienterade lösningar är ske senast i början av nästa
mandatperiod. Reformer måste genomföras bred förberedelse och genom
experiment. Regionala särdrag måste beaktas. centrum beslutas av partiets
politik som helhet."
"Andra europeiska länder som i förhållande till situationen i Finland är
särskilt kompliceras av det faktum att vi samtidigt står inför fem
utmaningar som också måste åtgärdas samtidigt:
1.
Process Finlands industriell omstrukturering, ett exempel på
varvsindustrin,
2.
underhåll av relationer förändras snabbare än övriga Europa,
antalet sysselsatta minskade kontinentens snabbast i förhållande till dem
som är ännu eller inte längre inte i aktiv tjänst;
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3.
det offentliga underskottet, staten och kommunerna tjänar mycket
mindre i framtiden än vad de konsumerar
4.
stiga i arbetslöshet, alldeles för många människor i arbetsför ålder,
villiga och kapabla medborgare har att gå från kontoret anställning,
Folkpensionsanstalten och kommunens socialbyrå i Bermudatriangeln. Den
längre av att triangeln har att gå, desto mer sannolikt työhalu och
förmågan att försvinna.
5.
växande ojämlikhet och illamående, exempel på barn som placerats
i vård-och brödlinjer.
Det bör noteras att dessa problem är sammanlänkade. Om vi inte kan lösa
dem, står vi inför en nedåtgående spiral krävande: ekonomin stagnerar,
arbetslösheten stiger, ökar beskattningen, är ojämlikheten förvärras - och
kommer att fortsätta att turnera efter den andra.
Mål och ledarskap
En realistisk plan för att uppnå de nödvändiga förändringarna kräver
noggranna förberedelser, med en röst godkänt mål, åtgärder och avgörande
ledarskap. Finlands värsta problemet är att medborgarna i beredskap för
förändring är redan på plats, men de nödvändiga ledarskapsbeslutsfattarna
kan inte hittas. ändring har att göra en topp befallande. Vägen framåt blir
inte lätt. Det kräver politisk ratkaisuhakuisuutta, ett brett nationellt
samförstånd, selviytymishalua nationella styrkor, återhämtning, ansvar och
omtänksam atmosfär. Förändring sker inte utan att alla deltar. Förändring
sker inte utan att människors personliga attityder och värderingar
förändras. Förändring sker inte utan härdning av samhället att dra tillbaka
ett hack vård och omtänksamt sätt.

Nytt arbete och företagande i hela landet
Finländska välfärdsstaten bygger på arbetet. Arbetet skapar rikedom och
möjliggör vård för alla i samhället.Center vill skapa en positiv, sund
utveckling av alternativ till cykeln av hotet för nedgången av tråden. Syftet
med centret är att skapa tillväxt i nya sektorer. Vårt mål är att skapa 200
000 nya arbetstillfällen. Vi sätter våra offentliga finanser i ordning och vi
håller vår service, till exempel äldre, och låt oss ta hand om framtiden för
våra ungdomar en gratis utbildning.
Attityd förändring och ansvar
Vi ser till att alla är delaktiga i utvecklingen av vårt samhälle. Vi höjer
personligt ansvar och frihet värde. Vi behöver en attitydförändring när det
gäller att ta ansvar, solidaritet, aktivitet och entreprenörskap. Vi vill
förändra samhället mer som ett verktyg, en mansroll av bromsen. Vi strävar
efter ständiga förbättringar i baren. lösning inte kommer att vara snabbt
och enkelt. Det kräver lagstiftnings perioder som sträcker sig över ett
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långsiktigt program. Detta kräver i sin tur en förändring i den politiska
kulturen, lösning. Det behövs en växande oro i mitten av en tydlig plan för
att hantera situationen och hoppas kunna skapa en visuell områden,
särskilt de yngre generationerna. strukturer, attityder och värderingar,
kommer att ta tid. När du talar om, till exempel, den offentliga sektorns
produktivitetstillväxt, börjar ändringen minst tio år. Dessutom kommer
industriell omstrukturering ta tio år, och attityderna inte förändras på ett
ögonblick. när målet staten är en gemensam och tydlig - att rädda
välfärdsstaten, de olika aktörerna är lätt att engagera sig i arbetet. I en
halvtimme tid att bara skrapa på ytan och beskriva de åtgärder som krävs.
Finländarna att stämma centrum tillsammans med den finska
överlevnadsplanen. Följ med oss att fortsätta diskussionen, delta och
komma med sina egna idéer i spelet. Det är möjligt att diskutera de
regionala konferenser och elektroniskt. Här börjar en helt ny typ av process
deltagande där alla är välkomna. Det är viktigt att inse och erkänna att det
är svårt för problemen. Ännu viktigare är dock att skapa en tro på att vi
kan lösa problemen tillsammans. I mitten av det huvudsakliga budskapet
är: ja få igenom det "
"Centret rymmer ett brett spektrum av människor, men gemensamt för oss
är på samma sätt att tänka och agera: att ta ansvar för oss själva, varandra
och vår miljö. I mitten av de ideal och värderingar bäst beskriver begreppet
ansvarig frihet. Människan är ansvarig för sina egna val tekemistään och
framför allt sig själv.Emellertid bär han ansvaret för alla aspekter och ta
hänsyn till de andra. Centrum för att bygga en mänsklig ordning, inte
behoven hos systemet. För hundra år sedan stadens centrum ideal starkt
påverkade av Santeri grodden skisse "behovet av mänsklighetens utveckling
och villkoren måste vara alla sociala och statliga reformer som grund."
(Santer och groddar, agrara synvinkel. bakade bröd till de hungriga, de
arbetslösa jobb. Vasa 1919, s. 11) Embryonala ditt är idag mer relevant än
någonsin. Centrum är värdet av partiet. Vi betonar värdighet erkänns,
människors acceptans av mångfald och mänskligt samarbete omhuldade
pluralism och tolerans. För oss, de viktiga sakerna är mänsklighet och
rättvisa, sysselsättning och företagande, samt solidaritet och jämlikhet. Vi
har alltid varit centrum för aktivitet för människor och maskiner som
arbetar tillsammans i kraft. Om åtgärder inte vidtas kommer ingenting
garanterat förändras till det bättre. Detta land är byggd tillsammans.
Centre har under hela sin historia varit måttliga, sociala motsättningar och
konflikter försonlig politisk kraft. Vår sak och våra tankar är födda i Finland
behöver. Vi lever i en tid i mitten: även om vi håller oss till aatteestamme
och våra värderingar, har vi inte svära länge sedan lärt sig utantill och
fraser från toppen av lärdomarna i namnet. dessa sidor hittar du
information om Centrum filosofi, värderingar och mission.
I mitten av de värderingar, vision, mission,
De centrumvärden
• Ansvar och frihet • Känsla av gemenskap och omsorg • Jämställdhet och
rättvisa • Utbildning • Ylisukupolvisuus och måttfullhet • Ett hållbart
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förhållande till naturen • Lokal Mänskligheten och dess utveckling måste
alla sociala och statliga reformer som grund. - Santeri Punkt
Mission
Centret är öppet, innovativt och framtiden för de människor tror på att
stärka partiet. Vi är en moderat, men mäktiga människor ideologiskt
enande nationell rörelse. Vi bygger över generationerna ett hållbart,
jämlikt och tryggt samhälle. Vi kommer att arbeta på uppdrag av hela
Finland och vi letar efter lösningar på mänsklighetens största utmaningar.
Vision: Downtown 2020
Centret är en inspirerande och levande folkrörelse, budskapet av intresse
för en stor del. Vi är aktiva medlemmar, en stark laganda och litar på oss.
Centret är öppet och lätt att närma sig partiet, som är förtrogen med de
behov som människor och tala i dagligt tal. Vi är toleranta och respekterar
varandra civiliserade verksamhet, där människor kan träffas och inflytande.
Försvara mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati. Centret är till
för alla människor och alla politiska partier i Finland. politiken är
progressiv, idiosynkratiska och rooty. Vi har skapat ett samhälle, säkerhet
och perspektiv av hopp. Vi är arbete, företagande och överföringen av
partiet. Center kallas hemma hos välfärd, utbildning och utbildning,
tillgång till rent mat, grön ekonomi, bioenergi, decentraliserat samhälle
och främjande av entreprenörskap.Centre har genomfört en omfattande
reform av organisationen där öppenhet, informationsflöde och
medlemskapet är i fokus. Ge människor och nya sätt att delta utvecklas
ständigt. Att bli medlem är enkelt.Medlemmar har ett brett utbud av
möjligheter att delta i den politiska arenan. Partiet har haft en grundlig
diskussion om EU: s politik och skapade en framåtblickande, alla serverar
Finlands EU-politiska linje.
Vision: Finland 2020
Finland har än en gång överlevde genom att arbeta och ta hand om
varandra. Samhället har förblivit intakt.Finland har haft den skicklighet
och tålamod för att blomstra. Skuldsättningen är böjd, flyttade
bytesbalansen ett överskott och pensionssystemet är hållbart. Äldre
människor har lärt sig att se resursen. Vi har skapat ett verk av fyra
generationer i samhället. Ny finländare integrationen lyckas. finländska
hem kan bli bättre. Människor kan verkligen välja bostadsort. Arbete och
familj balans i livet har gjorts. Finland är det bästa landet i världen för barn
och familjer. Finland har tagit ett stort steg som en pionjär inom den
gröna ekonomin. Inrikes livsmedelsproduktion förhållanden garanteras.
Finland är känt i världen för utbildning, kunskap och hållbar utveckling
samt fredsbyggare. Välkommen nationalism skapar en stark grund för
internationella åtgärder. "
"Partiet av idéer och kulturell rörelse
Centret har sina rötter i det finska partiet. Den skapades som ett alternativ
till socialism och kapitalism för att främja mänskligheten, för att
genomföra den demokratiska samhällsordningen, och att kämpa för
jämlikhet. Det nationella uppvaknandet, talonpoikaisjuuret, kristna
värderingar och kulturella ideologi gick samman 1906 för att ställa in en
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avancerad mitten av rörelsens tänkande. Center har sedan dess varit en
ideell förening för att reformera partiet och den allmänna utbildningen av
befolkningen rörelsen. Finlands självständighet, brobyggande och
fredsarbete, social välfärd, integritet och rättvisa och entreprenörskap har
händerna-på grundläggande politiska mål. Downtown har alltid försökt att
bygga organiskt, grönt samhälle. Centrum tar de ideologiska målen för
globaliseringen under förhållanden där nationella gränser inte styrs som
vanligt rörlighet för varor och tjänster. I synnerhet måste miljö-och socialt
välbefinnande beaktas för framtida lösningar. Finland är världens mest rika
samhällen. Detta överskuggas av det faktum att vårt samhälle lider av
arbetslöshet, utslagning, ojämlikhet och fattigdom. Åldrande befolkningen
och den regionala strukturen av övergången fortsätter. Finland är 2000talets början, fler möjligheter och resurser än någonsin tidigare för att
säkra en ganska välmående för alla sina medborgare. Mänskligheten vanligt
problem är att förstöra naturen och miljön. Ensidigt materialistisk livsstil,
accelererande konsumtion, kommer förnybara resurser, förnybara resurser,
kapacitetsökning nedskrivningar, brist på rent vatten och
klimatförändringar leda till ett dödläge. En global transformation mot en
hållbar ekologisk balans och säkerhet och välbefinnande för en rättvis
fördelning. Finland bör göra en insats i samarbete med andra för att
åstadkomma detta och visa vägen för sin egen politik. Vi måste ta riktning
mot jämställdhet på organisk kulturellt samhälle. Vi strävar efter ett
hållbart sätt en persons psykiska, fysiska och sociala välbefinnande och
stärka vår känsla av gemenskap. Vi behöver en förändring på kraften i
utbildningen, en sund relation med naturen, en hälsosam livsstil och
omfattande samarbete.
Mänskligheten och frihet under ansvar
Santeri Embryo: den borgerliga världsbild har funnit glädjen i livet handel
vinster, värdet av namnet på en elegans, kraftfull böjning och
elostelumuotojen finfördelning. Mänskliga sisällisten värden, odla och
växer främjandet av att kliva ner som värdelösa utanför kvinnor får
resultaten av vägen. Centrum är en humanist, mänsklighet respektfull
verksamhet. centrum för mänsklig förståelse är att alla människor är lika.
Alla har ett behov och en önskan att växa andligt, för att genomföra och
utveckla sina gåvor, talanger och färdigheter till våra grannar och samhället
och att ta ansvar för sig själva och andra. mänsklighet till kärnan med
förmågan att göra etiska val. En bra riktlinje är: gör mot andra som du
skulle ha dem göra om du var i hans position. Enligt denna måste samhället
garanterar alla möjlighet att förverkliga sin mänsklighet i en anda av frihet
under ansvar.betonar värdighet hans erkännande av folkets acceptans av
mångfald och co-omhuldade pluralism och tolerans. mänsklig tillväxt av
barnet för ett ansvarsfullt frihet börjar i hemmet, familjen, skolan och
lokalsamhället.Föräldraskap bör stödjas så att föräldrar hantera sina barns
utbildning uppdrag. Var och en har hela livscykel möjligheterna att göra de
lämpligaste valen på livets situationer och bli framgångsrika i sina liv.Detta
innebär att valet av utbildning, karriär än i termer av bostäder.civilisation i
ett samhälle mäts i hur det tar hand om dem som behöver. De offentliga
myndigheterna måste stödja de mest utsatta och att se till att
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medborgarnas rättigheter uppfylls. , har vi ett ansvar för naturen, så att vi
lämnar det till kommande generationer vitalitet. Civilisation och kultur,
makt
JV Snellman: Om du följer historien, finner att välståndet sprids i ett bröst
andlig civilisation med. Var och en har rätt att utveckla sig själv som
person och som medborgare i deras förmåga att göra hela livet, oavsett
förmögenhet. Ingen får stanna i utbildning och utbildningsmöjligheter
utanför. hemmet och skolsamarbete att hjälpa barn och ungdomar i deras
tillväxt till ansvarigt vuxen ålder.Skolan kommer att stärka förmågan att
omfamna livet berikande kunskaper och färdigheter, samt tillväxten av
goda. stark allmän utbildning och yrkeskunnande skapar en stabil grund för
livet och framgång i arbetslivet. En person behöver för att utveckla en
balanserad både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter. Finska
skolan ska vara stödjande, säker och bekväm, både för studenter och
lärare.Utbildning och lärande för att täcka hela livscykeln. finländska
samhället vi bygger en framtid bred och högkvalitativ utbildning och
forskning.Högre utbildning och forskning måste utövas i hela landet.
vetenskapliga och tekniska utvecklingen formar vår kultur. Detta är mer val
i våra liv.Vetenskap och teknik bör tjäna mänskligheten, sysselsättning,
och Finlands framgång. Teknologiska framsteg, måste fördelarna delas
rättvist. Samhället bör stödja ett brett utbud av teknisk forskning och
utnyttjande av människor. Människor strukturerad gemenskap och
medborgarskap kulturen att växa igenom. Kultur och konst för att ge
näring åt den mänskliga själen och andliga välbefinnande. Detta kommer
att avsevärt öka de delade resurser. Varje samhälle har en distinkt karaktär,
historia och seder. Vi måste ta hand om själv-kultur, vitalitet och den
finländska konsten på den internationella roll, med tanke på de nationella
kulturella styrkor:. En språkskola och kulturella institutioner, icke-statliga
organisationer, kyrkor och speciellt förhållande till naturenkristna
traditionen har format vår kultur i århundraden, och är fortfarande en
viktig del av grundvalarna för vårt samhälle. Kyrkor och andra religiösa
samfund skapar möjligheter till aktiviteter som främjar människors förmåga
att agera etiskt. Ehyeen av entreprenörskap i samhället
Urho Kekkonen: Håll partilinjen som ingen annan människa i det här landet
kan säga att den agrara har glömt de fattiga. Målet är socialt och regionalt
rättvis samhället intakt. En stark, effektiv och sysselsättningsskapande
grundförutsättningarna för ekonomin i vårt lands självständighet och
socialförsäkringssystemet. Den sociala integritet, i sin tur, långsiktigt,
framgångsrikt företag tillstånd. Entreprenörskap, samarbete och avtalet
kommer att utgöra grunden för ekonomin och sysselsättningen. Vi
utvecklar ett etiskt hållbar marknadsekonomi. Vi är positiva till privat
egendom och förbättra resultaten av entreprenörskap i landet. Vi behöver
också en del av verksamheten och statliga företag. Vi föredrar att
finländska ägandet, vi uppmuntrar finländska ägandet och uppmuntra
företag i Finland. Sysselsättningen är en grundläggande mänsklig rättighet.
Arbetet bör alltid vara ett hållbart alternativ. Arbetet av en man av
självförverkligande och följer samhället. Vårt mål är mycket tränad, nöjda
med sina jobb och känner sig trygga upplever den anställde.De anställda
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kommer också att uppmuntras och belönas på samma sätt och med
principen rättvisa. arbetslivet, som ska genomföras mellan kvinnor och
män lika. För lika arbete bör betalas samma lön. Det är särskilt viktigt för
ungdomar som besökte deras skola för att säkra tillgång till
arbetsmarknaden. måste samhället skapas i samarbete med icke-statliga
organisationer och näringslivet med villkoren för deras anställning som
kommer att användas i den offentliga eller privata företag
ekonomi.regeringen bör vara att säkra en gynnsam ram för driften av
företag och sysselsättning. Det åligger drift transport,
telekommunikationer och annan infrastruktur i hela landet, liksom
tillgången på energi hela tiden.framgångsrik ekonomisk politik kräver en
stabil samhällsförhållanden och den sociala freden. Finlands
förhandlingsmodell bör utvecklas av lokala avtal och företagssubventioner
för att uppnå hållbar sysselsättning. statliga och lokala myndigheter har
det primära ansvaret för välfärdstjänster och grundläggande säkerhet för
garantier för ett rättvist i landet. Vi uppmuntrar folk till sin egen tillvaro,
ansvar för sitt eget välbefinnande och sin egen hälsofrämjande. Vid sidan
av detta måste vi förmedla det civila samhället. betona vikten av lokala
samhällen mot människors säkerhet och de resultat vi uppnått. Vi kommer
att stärka samhället genom att stödja kopplingen mellan generationerna.
Vi inser vikten av erfarenhet inom överföring av kunskap från generation
till generation. Av de äldres kompetens och livserfarenhet bör utnyttjas så
mycket som möjligt vårt samhälles psykiskt välbefinnande och socialt för
att öka fasthet. finska bör utvecklas i de provinser och regioner i ett
land.Balanserad regional utveckling kräver företag, myndigheter,
universitet och skolsystemet samarbete för att skapa nya jobb. statliga
myndigheter måste, genom levnads-och arbetsvillkor i landet. Finland
behöver en bekväm och säker städer, på landsbygden, samt en levande
partnerskap mellan dem och samspelet. Alla ska ha möjlighet att välja sin
bosättningsort. Beslut måste fattas nära medborgarna. Den kommunala och
provinsiella självstyre för att uppmuntra människor att ta initiativ och
samarbete för den framtida konstruktionen av hembygden. Medborgarna
kommer att skapa nya möjligheter att delta i och påverka
beslutsfattandet.Vi uppmuntrar medborgarna i frivillig
medborgarverksamhet.demokratiska beslutsfattandet för att säkerställa
förverkligandet av rättvisa och jämlikhet mellan medborgarna.
Parlamentets ståndpunkt om det finska politiska livet hantering bör
stärkas. Intressegrupper spelar en viktig roll i att övervaka sina
medlemmars intressen. Vi accepterar inte korporaatiovaltaa. regeringen tar
hand om den yttre och inre säkerhet medborgarnas konstitutionella
rättigheter. Förvaltningen har för folket.Regeringen måste vara öppen och
effektiv, och representerar den moraliska marken. Tillförlitligt fungerande
rättsstat och ett oberoende rättsväsende är säkerheten och jämlikhet
basis. Ekologisk pionjär
Utdrag från mitten av ungdomars grönare samhälle, program uttalande
1973: Produktionen är byggt på en ny grund och främst förnybara
exploatering av naturresurser. Icke-förnybara resurser bör användas
sparsamt och att vara vid sin rotation.
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världen är att vi alla delar. Mänskligt liv är uppbyggt kring världens
förnybara resurser. Naturen uttrycker allvarliga tecken på att den
mänskliga rasen måste hitta en ansvarsfull hållning och hållbar utveckling
förankra det praktiska livet. den mänskliga ekonomin och den naturliga
ekonomin är beroende av varandra. Naturen sätter gränser inom vilka
mänskligheten att hantera sin ekonomi. All verksamhet ska vara ekologiskt,
socialt, mänskligt och ekonomiskt hållbara. Förnybara resurser bör
behandlas med omsorg, såväl som icke-förnybara resurser används
ekonomiskt och effektivt återvinns. Teknik och dess utveckling måste
vidtas för att hjälpa till att lösa miljöproblemen. global ekologiskt hållbar
livsstil kan endast uppnås genom internationella förändringar samarbete
och attityd. Konsumtion ensidigt beundra ett mönster av livet varar
inte.Det måste finnas en djupgående förändring i värdet av alla folk, mål
och städning. Alla måste bidra, solidariskt vända riktningen på jordens
ekologiska säkerhet och balans. Finland är rikt på förnybara
naturresurser.Deras ledning, användning och bearbetning av ansvarsfull
miljöpolitik och hållbar ekonomisk verksamhet. Regionalt balanserat
samhälle är en förutsättning för utnyttjande av förnybara naturresurser och
miljö och ekologiskt hållbar social modell. landsbygden är en nationell
resurs. Det kommer att öka livskraften i entreprenörskap och mångfald i
den ekonomiska aktiviteten, samt stöd internalisera det ekologiskt hållbar
livsstil. Varje nation har rätt och skyldighet att föda sitt eget folk, för ett
starkt och lönsamt jordbruk kan göra det. Finländska bönder producerade
livsmedel ligger till grund för livsmedelsekonomin. stödjer vi förnybar
energi, med hjälp av mer. Vi siktar på den högsta graden av
självförsörjning av mat-och energiproduktion. Hållbart förvaltade skogar
ger råvaran till den finska industrin och är en outtömlig källa till mänsklig
rekreation. Allemansrätten att uttrycka det gamla finländare nära
förhållande till miljön. Alla ska ha möjlighet att njuta av naturen.
Fred och samarbete byggare
Urho Kekkonen: I dag vill vi vara öppna och positiva anda som deltar i det
internationella samarbetet, vilket är det enda sättet att garantera
fred. nationalstater anpassa sig till den tid, som kännetecknas av den
globala ekonomin, den globala ekologiska öde anslutningen, samt
europeiskt och internationellt samarbete. Det ömsesidiga beroendet mellan
nationalstater växer. Ansvarig för nationalstaterna i det egna landets
befolkning, och deras välbefinnande. Nationalstaten är det viktigaste
sättet för oss att påverka internationellt beslutsfattande. finskt ursprung
som bor i nära samarbete med de europeiska och världens nationer.
Historien lär, naturförhållanden och geografi bekräfta en realistisk syn på
världshändelser och mindre folk kör. Samarbete, suhteellisuudentajuisuus,
öppenhet, samverkan mellan kulturer och mångkulturalism inkluderar att
vara finsk. Vi har ett genuint internationellt samarbete att tacka för
originalitet. Finland kommer att kunna bygga en framtid av fred och
samarbete i vår världsdel och i hela världen. Finlands säkerhet kräver en
klok utrikes-och säkerhetspolitik, fullt deltagande i det europeiska
samarbetet och trovärdigt försvar. främst för att försvara vårt oberoende
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själv. Vi tar hand om de väpnade styrkorna kapacitet och närvaro i hela
landet, samt för att försvara medborgarnas vilja. Eventuella nya
säkerhetslösningar som behövs för att stödja majoriteten av folket.Finlands
försvarskärna är alltid under alla omständigheter finska.Nordeuropa och
Östersjöregionen stabilitet är särskilt viktig för oss. Vi måste noggrant
vårda grannförbindelser med de nordiska länderna, Ryssland och de baltiska
länderna. Vi främjar samarbetet i Arktis och Baltikum. Dessa områden bör
skyddas från omgivningen och att utnyttja sina naturresurser på ett
hållbart sätt. Finland bör vara en aktiv brobyggare i Europa om framtiden
för de stora frågorna. Europeiska unionen måste vara oberoende
medlemmar i konsortiet, som åtnjuter medborgarnas förtroende för
politiken. Den kommer att fokusera på de viktiga gemensamma frågor,
såsom säkerhet, ekonomi, miljö och teknik.Medlemsländer bör säkerställa
den fria rörligheten för nationella särdrag beaktas. Europeiska unionen
Finland bygger en aktiv medlem av stabilitet, välstånd och säkerhet i en
anda av samarbete. kärnvärden, humanitet, solidaritet, rättvisa och
partnerskap i det internationella arbetet kommer också att realiseras. Vi
stödjer demokrati i internationella relationer, rättsstaten och utvecklingen
av storskaliga mänskliga rättigheter överallt.Vi kommer att arbeta aktivt
med utvecklingsländer för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen,
värderingar, kultur, och respektera den naturliga balansen. Fattigdom och
ojämlikhet tvingar oss att finna lösningar på globala problem. Det är också
det mest effektiva fredsarbete.Denna EU och FN måste vara aktiv och
funktionell. Downtown - samarbete och försoning i näringslivet
Finska ordspråk: Du vet att din status, ange värdet för deras andra. En
demokratisk ordning, under det finländska livsstilen, och den progressiva
politiska grund. Vad mer genuint demokratisk verkligheten är det mer
hållbart är integritet och jämställdhet syftar till att reformera.reformer
kommer att stärka det civila samhället, skapar vi förutsättningar för en
stark ekonomi, skydda offentliga resurser och möjligheter och leda
utvecklingen mot en ekologiskt hållbar framtid. Centrum är en offentlig
verktyg för säker och balanserat samhälle. Vi bidrar till folket i valet som vi
har fått fullmakt, både lokalt, nationellt och globalt. Centre kommer att
genomföra de principer, öppen med andra av ömsesidig respekt och
förståelse, en anda av försoning, samt odla anden"
"
I mitten av uppgiften
Humanism och behovet av att vara i centrum för all social verksamhet, och
utgångspunkten för reformen.Mänskligheten innebär ansvar för våra
grannar, folket i ömsesidig jämlikhet och lika möjligheter, andra seder,
värderingar och andliga övertygelser, samt respekt för och tolerans i
samhället, det absoluta kravet på rättvisa.
Människor ska ha rätt till ansvarsfulla frihet, val i livet som är förenliga
med de val som andra och framtida krav.
Center för all sin verksamhet, för att betona den mänskliga och den
naturliga balansen. Downtown är en finsk vår säkerhet och våra framgångar
i branschen för omtänksamma människor, men området för bebyggelse är
gemensam för jorden. Vi behöver fortfarande starkare europeiskt och
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globalt samarbete och beslutsfattande för att spara naturliga, utrota
fattigdomen, främja jämställdhet och fred. Vi är samtidigt patriotiska och
internationellt.
För oss är centerpartist särskilt viktiga:
•
hand om familjen, hemmet, socialt ansvar och rättvisa i
•
barn och ungdomar och att öka utbildningen av delaktighet och
aktivt medborgarskap
•
låga inkomster och låginkomsttagare, och förbättra statusen för
social rättvisa
•
människors hälsa såväl som fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande, samt att utveckla ett mångsidigt stöd arbetsplats
•
civilisation, kultur och kunskap och uppskattning av utvecklingen
av
•
arbete, flit, och uppmuntra entreprenörskap och förbättra villkoren
för vårt välbefinnande som en källa till
•
arbete, bostäder och service för att möta den regionalpolitiken i
hela Finland - landsbygd och
•
i städer
•
naturlig och hållbar resursanvändning och bevarande för framtida
generationer
•
Att ta hand om vår position på den internationella"
nitiativ på
Genom att göra initiativ av föreningen kan få partiorganisationen att vidta
åtgärder för att någons angelägenheter. Initiativ för att göra partiets
medlemsorganisationer, samt de mänskliga medlemmar, beroende på om
festen möta partiet eller regeringen. Congress Initiativ handling är
motiverad enbart partimedlemsföreningar. Parti styrelsen kan dock ta
initiativ partimedlemmar och medlemsorganisationer personen.
Initiativ partistämma
(För åren 2008, 2010 och 2012, på partimöten börjar svar: /
Suomeksi/Politiikka/Aloitteet/Aloitevastaukset.iw3 ) I själva partimöte
kommer att diskutera de initiativ som parti medlemsföreningar har upp till
2 månader före partikongressen parti regeringen skriftligen anmäla, eller
att själva kongressen till sakprövning, med hänsyn till meddelandet ges
bestämmelser (Centern i Finland regler 17.6.2008/15 §). partiets medlem i
föreningen (den lokala grenen, den kommunala organisationen eller
kommunförbund) att besluta om partiet tar initiativ och möta sådant
årsmöte. Föreningen lämna initiativet till festen kontoret, från vilken den
är riktad till beredningen. I huvudsak är en av partiets
asiantuntijatyöryhmistä förbereder sig att ta initiativ utkast till svar, som
går till festen för övervägande. Partiet initiativ att ge svaret på
presentationen.Alla mottagna av tidsfristen kongressen och de initiativ
som antagits av partikongressen kommer att publiceras i svarsdokumentet.
besöka Initiativen part och deras resultat som svar på en allmän diskussion
om debatten. Vid mötet, festen initiativ går till utskottet. Låt oss börja vid
fastställande av ett beslut grundat på initiativ av utskottet för
presentationen. Kommitténs presentationer tillåts inte mer än korta
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anföranden på en minut. Efter detta möte för att fastställa svaret på det
exakta innehållet i initiativet. Dessa förändringar i protokollet. Stämman
godkände festen Keskusta.fi svar finns tillgängliga på webbplatsen.
initiativ på grundval av kongressen, ibland samtidigt att ta ställning i ett
ämne som inte ingår i partiprogram eller positioner. När kongressen
godkänner initiativet av svaret, kommer det att vara partiets ståndpunkt i
frågan.Det går inte att ändra beslutet, eller någon senare kongress.
Partiledningen och beslutande organ på lägre nivå ska uppfylla de godkända
aktiviteter initierade svar till linjen. Möten Party har blivit initiativen
under 2000-talet till omkring 130 per möte. Beloppet är betydligt lägre än
före 1998 godkände en regeländring, med början i praktiken blev en
konstant, det vill säga partiets medlemsorganisationer och medlemmar i
partiet för att ta initiativ till styrelsen vid behov. Joensuu kongressen 2008
var ett undantag optimistisk jämfört med de andra mötena i 2000-talet, då
den kom fram till kongressen initiativ 290 st.
Party statliga insatser
Den part som handlar med medlemmar och medlemsorganisationernas
insatser. Partimedlem föreningar och personliga medlemmar har möjlighet
att göra kontinuerliga initiativ partiregering, som diskussionen, skicka ett
skriftligt svar till initiativtagaren. Parti styrelsen ta initiativ till att vara
skriftligt eller elektroniskt kontor Centern (adress Apollo 11 A, FI-00100
Helsingfors, Finland), från vilken det skickas till partiets församlingen.
Initiera
Av initiativet förutsätter att medvetenheten om ett problem, kopplingen
mellan staten och dess betydelse, samt att identifiera och begränsad till
det. Detta ger initiativet till den punkt titel och sträv referensram. Att ta
initiativ till att hålla bekanta dig med fakta, bakgrunden till problemet,
orsaker och effekter, så att ärendet kan bildas genom en konkret vision. I
detta fall, förhoppningsvis, ta reda på om det finns något att lösa
problemet gjorde eller i vardande. Nästa steg kommer att lägga fram ett
tydligt förslag för att lösa problemet med själva initiativet, vilket i
praktiken innebär en vilja att agera. Bra initiativ passar ett A4-ark. Längd
beror naturligtvis på initiativ av arten och omfattningen av ämnet. Man
måste alltid komma ihåg att hålla det och hålla det visningsformat
nasevana och muskulös. I verkligheten, längden på de initiativ varierar
kraftigt. Det verkar, är naturligtvis hur initiativet är noggrant förberedd."
"
Centers i Europa
Centristiska politik för Europa är ansvarig och folk-orienterade. Europeiska
unionen är i centrum, framför allt, mänsklighet, fred och stabilitet i
regionen. Läs mer om våra idéer för utvecklingen av EU nedan:
Europeiska unionen är den fred och stabilitet av importören , är EU en
union av fred och stabilitet importör. Unionen måste försvara mänskliga
rättigheter och demokrati. , EU och euron hålls i centrumets uppfattning
har Europeiska unionen utvecklat en praktisk integration av vägen. Vi vill
hålla EU och euron. Unionen är vår union av självständiga stater.
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Diskussion om arbetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna måste
gå hela tiden. Alla aktiviteter måste ha allmänhetens stöd. mer finansiell
disciplin , måste medlemsstaterna kunna lita på att alla med gemensamma
överenskommelser. Europa behöver mer finanspolitisk disciplin och
banktillsyn. Den skattskyldiges uppgift är inte att rädda bankerna. Att
försvara euron är viktigt, men inte till vilket pris. Crisis Fonder ökar inte,
men kan fastställas av Europeiska centralbanken och Internationella
valutafondens roll i att lösa krisen. Hantering av kriscentret betonar
karaktären av nödsituation. Varje medlemsstat ansvarar för sin egen
ekonomi. Euro till den ursprungliga regeln om att de övriga
medlemsstaterna inte betala varandras skulder, måste återvända så snart
som möjligt. uppgift är att fokusera på den europeiska och förbättra
konkurrenskraften för Europa kan inte överleva utan att konkurrenskraft,
produktivitet, och budgetsaldot tas om hand. Europa, ansträngning, men
ungdomsarbetslösheten måste bekämpas. grön ekonomi Europa endast ett
starkt EU att agera på en global klimatförändring, liksom mat, vatten-och
energibrist. EU måste vara en trendsättare i klimatpolitiken. Den gröna
ekonomin, till exempel lokal mat, bioenergi, trä åtkomst med ny grön kemi
kommer att skapa förutsättningar för nya jobb. behöver Europa äkta
öppenhet och mindre byråkrati Utan öppenhet finns det ingen tillit.
Onödig byråkrati är en börda för medborgare och företag.grå ekonomi och
slå ner på skatteparadis i unionen måste vara en starkare aktör på den
svarta ekonomin, korruption och kampen mot skatteparadis, samt
spridning av god samhällsstyrning. Den svarta ekonomin uppskattas till i
Europa omkring 1850 miljarder kronor. Om det var en normal beskattning,
skulle vi inte behöva prata med bail-out paket.
Centret är en medlem av den europeiska liberala partiet ALDE Union
(Alliansen för liberaler och demokrater för Europa Party). ALDE Party är ett
europeiskt politiskt parti, som, tillsammans med det demokratiska partiet i
Europaparlamentet för att bilda den tredje största gruppen. Centret är
också involverad i det liberala partiet internationell paraplyorganisation, LI
(Liberala internationalen) i aktion.
Kolla in internationella verksamhet här kattojärjestöjemme: ALDE Party i
Liberala internationalen
Valet till Europaparlamentet i maj 2014. Partiet för det europeiska
nätverket för centrum arbetar för närvarande med sitt valprogram under
ledning av vice ordförande Riikka Pakarinen. Partimedlemmar kan välja i
detta förberedande arbete politik genom nätet vid www.politiikkaverkko.fi
.
Utrikes-och säkerhetspolitiska uttalanden i diskussionen och samordningen
av den ansvariga riksdagsledamot Seppo Kääriäinen leds av centrumets
utrikes-och säkerhetspolitiska grupp. Arbetsgruppen för arbetet med
programmet för att delta i politiken genom nätet vid
www.politiikkaverkko.fi ."
"
ndividuell och samhälle samhällsgaranti garanti
Ungdomar är en större olycka
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Finland har nästan 50 000 utbildning eller uteslutna arbetare med och
utan en grundutbildning efter 15-29-åringar. Utbildning och
kulturdepartementet har beräknat att var och en av dessa unga människor
som är utestängda från samhället att betala € 1.200.000. Förutom de
direkta kostnaderna för marginaliserade ungdomar förlorar arbetsinsatsen,
vilket ökar den totala effekten. Totalt sett är ungdoms utanförskap därför
60000000000 € ekonomisk fråga. I mitten av målet är att halvera antalet
utslagna ungdomar. Med detta är det möjligt att uppnå besparingar på 30
miljarder långsiktiga skatteutgifter. utslagning av unga människor är inte
bara om det ekonomiska problemet. Varje syrjäytymistapaus är en mänsklig
tragedi. ungdomsproblem i bakgrunden är ett samhälle yksilöitymiskehitys,
som delar in människor i vinnare från tidig barndom och pudokkaisiin.
Värdena har blivit stel. Berövande ärvs och skillnaderna ökar. Vårt samhälle
har gett en garanti för den unga individen, vars konsekvenser vi nu betalar.
Katainens regering har börjat ta itu med problemstrukturer som kan
garanteras ungdomar. Programmet Social garanti kommer att fördelas
årligen 60 miljoner euro. Syftet är att se till att alla ungdomar inlärning,
utbildning eller jobb. Detta mål, dock misslyckades. Detta antal har ökat
under det senaste året nästan sju tusen.Yhteiskuntakuu kampanj, gjorde
under stor TV eller skyltar är inte skapade nya studier eller jobb. Den
främsta orsaken till misslyckandet är att samtidigt samhällsgarantin med
genomförandet av regeringens skär miljontals euro i ungdoms
välbefinnande av de grundläggande kraven, exempelvis yrkesutbildning och
ungdomsverksamhet. verkar som samhället sedan har blivit en slags
stormarknad, med stöd av socialdemokraterna driver en gemensam
kvadratiska former av utbildning, knyta ungdomar till skolan och Samlings
arbetsplatsen lärande. nyaste stereotypa som ytterligare innebär Styrelsen
föreslår en höjning av skolplikten upphör med ett år för starten av
gymnasieutbildning. Föreningen beräknar att ökningen av skolplikten
upphör kommer att betala upp till hundra miljoner euro per år. Frågan är
pengar att investera i ett system som kanske inte ens hjälpa ungdomarna i
marginalisering. placering av en ung institution med våld är inte i
riskzonen för att tappa den ofta är den mest rationella lösningen. Att vara
inskrivna i skolorna är inte tillräckligt, om annat inte är rätt.Pahimmallaan
tvingas studera endast skapar problem både för ungdomarna själva som
hela skolan. Läs i sin helhet: Individ-och samhällsgaranti
yhteisötakuuseen.pdf"
Jag tycker att dessa texter ska upp till PS för att se om det går att anta
eller införliva dem i ett nytt förslag. Innan man presenterar ett nytt förslag
på handlingsprogram och idéprogram så bör man skicka en på remiss till
Centerpartiet i Finland som får ha synpunkter.

Detta skiljer sig från tidigare medlemsinitiativ eftersom detta vill öka på
detta. Det bör ske snarast. Det är bråttom nu. Vi kan inte ha den riktning
och politik som vi har nu, eftersom det inte stämmer överens med vad våra
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väljare vill ha. Vi ska inte förändra något radikalt utan förstärka våran
kärnpolitik och ta lärdom och hjälp från Finland.
Att inte göra ett nytt handlingsprogram och ett idéprogram är inte ett
misslyckande, utan ett sätt att skapa ett fötrroende hos våra väljare så att
vi kommer på det köl som de önskar ha oss på. Vi är inte där de vill ha. Vi
ska inte driva politik som är intressant bara för oss själva, utan även för de
som ska välja oss.

Förslag
att

ta fram nytt handlingsprogram och idéprogram enligt
resonemanget ovan.
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