Itsenäinen Suomi kansakuntien Euroopassa
 Oma valuutta, oma päätösvalta
Perussuomalaisten Nuorten keskeisimmät tavoitteet Eurooppapolitiikassa ovat seuraavat
:
1. Suomi tarvitsee oman kelluvan valuutan ja itsenäisen keskuspankin  irti euron kahleista
2. Suomi uudelleen itsenäiseksi  Eurooppalaista yhteistyötä voimme tehdä ilman Euroopan
unionia
3. Vapaakauppaa on tehtävä kansallisvaltioiden ehdoilla
4. Maatalous on siirrettävä kokonaan kansallisen päätöksenteon piiriin
5. Vapaata liikkuvuutta on uskallettava rajoittaa kansallisen turvallisuuden ollessa
uhattuna

Eurooppa on moninaisuudessaan puolustamisen arvoinen maanosa. Koko Eurooppaa ei voida
kuitenkaan asettaa samanlaiseen muottiin, eikä kaikille valtioille sovi samat ratkaisut. Jokainen
Euroopan valtio tarvitsee oman päätösvaltansa, mutta tarvittaessa on osattava viedä asioita
yhteistyössä eteenpäin. Tulevaisuuden Euroopan on perustuttava eurooppalaisten
kansallisvaltioiden yhteistyölle, jossa kansanvallalle annetaan sille kuuluva arvo.
Perussuomalaisten Nuorten eurooppapoliitinen ohjelma pohjautuu demokratian kunnioittamiseen
ja terveeseen kansallismielisyyteen. Haluamme nähdä tulevaisuudessa nykyistä rohkeamman
valtioiden omaleimaisuutta kunnioittavan Euroopan. Meille Euroopan malliksi ei käy
demokratiaa halveksiva liittovaltio ja tulonsiirtounioni. Meidän unelmamme on kansakuntien
Eurooppa, johon itsenäinen Suomi kuuluu rohkeana yhteistyökumppanina.
Suomen on tehtävä määrätietoisia ratkaisuja, jotta maan päätösvaltaa ei enää anneta muiden
käsiin. Tiedämme Suomessa itse parhaiten, mikä meille suomalaisille sopii. Yhteistyötä on
tehtävä, mutta Suomen on itse voitava päättää ehdoistaan yhteistyölle. Suomi ei saa olla
tulevaisuudessa Eurooppapolitiikassa muiden vietävissä, vaan sen on uskallettava viimein
asetuttua puolustamaan kansalaistensa asiaa. Suomen etua ei aja kukaan muu kuin suomalaiset
itse.
Perussuomalaiset Nuoret on Suomen ja Euroopan puolella, mutta ei koe nykymuotoista
Euroopan unionia puolustamisen arvoiseksi. Eurooppa on paljon enemmän kuin ylikansallinen

poliittinen liitto. Omaleimainen Suomi voi täydentää Eurooppaa ja säilyttää silti oman itsenäisen
linjansa. Kansakuntien Euroopassa on tilaa itsenäiselle Suomelle.

Suomen etu on erota eurosta

Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että Euroopan unionin liittovaltiokehitystä edistämään luotu
euro on osoittautunut taloudelliseksi katastrofiksi valuuttaalueen maille. Sen todistavat
euroalueen heikko taloudellinen kasvu ja korkea työttömyys. Historia ja taloustiede osoittavat,
että valtioiden yhteiset valuuttaunionit tarvitsevat toimiakseen poliittisen liittovaltion ja
tulonsiirtounionin.
Brysselin euroeliitti ja euroalueen johtajat yrittävät rakentaa liittovaltiota askel kerrallaan
tukipakettien ja kurinpitosopimusten avulla. Tämä on vastoin tavallisten eurooppalaisten tahtoa.
Paras ratkaisu on koko valuuttaalueen hallittu purkaminen mahdollisimman nopeasti sekä paluu
kansallisiin valuuttoihin.
Jos euroalueen hallittuun purkamiseen ei olla valmiita, täytyy Suomen tehdä omat
johtopäätöksensä. Perussuomalaisten Nuorten mielestä Suomen kansallinen etu ja itsenäisyyden
säilyttäminen vaativat mahdollisimman nopeaa Suomen eroa eurosta ja paluuta omaan kelluvaan
valuuttaan.
Euroalueeseen jääminen vaatisi suomalaisten veronmaksajien rahojen luovuttamista huonommin
asiansa hoitaneisiin euroalueen maihin.. Lisäksi euroalueen koossa pitämiseksi solmitut
valvonta ja kurisopimukset kaventavat Suomen kansallista päätöksentekoa ja kansanvaltaa.
Huomionarvoista on, että Suomen päätöksentekoa valvovat ulkomaiset tahot ovat jatkuvasti
rikkoneet omia sääntöjään. Kyseiset tahot ovat esimerkiksi rikkoneet No Bailout pykälää
harjoittaessaan tukipakettipolitiikkaa.
Paluu omaan kelluvaan valuuttaan ei olisi asiantuntijaarvioiden mukaan vaikeaa Suomelle, jolla
ei ole suhteellisen paljon velkaa. 
Ei olisi myöskään oletettavaa, että asuntovelallisten korot
nousisivat holtittomasti valuutan vaihtamisen seurauksena.
Kelluva valuutta auttaisi Suomen
vientiteollisuutta, joka kärsii Saksan vientiylijäämän takia kalliista eurosta. Muut Pohjoismaat
ovat pärjänneet hyvin omalla valuutalla. Sillä välin Suomi on ainoana pohjoismaisena euromaana
joutunut kärsimään yhteisvaluutan haitoista.
Euroeron jälkeen Suomen Pankki olisi jälleen itsenäinen keskuspankki, jolla olisi mahdollisuus
vaikuttaa korkotasoon omalla rahapolitiikalla. Näin ollen Suomessa voitaisiin tehdä yhteiskuntaa
hyödyttäviä rahapoliittisia ratkaisuja, joita euroalueen jäsenenä emme voi tehdä.
Perussuomalaisten Nuorten mielestä oma valuutta ei ole kuitenkaan ihmelääke talouden
pelastukseen. Suomalaisilta poliitikoilta vaaditaan omaan rahaan siirtymisen jälkeenkin

vastuunkantamista, julkisen sektorin velkaantumisen kurissa pitämistä ja työmarkkinoiden
rakenteiden uudistamista.
Jos Suomi jäisi euroalueen jäseneksi, Suomen rapautunutta kilpailukykyä pitäisi nostaa sisäisellä
devalvaatiolla, eli palkkojen ja sosiaaliturvan leikkauksilla. Nämä toimenpiteet olisivat
vahingollisia ja vaatisivat paljon aikaa. Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että tämä olisi Suomelle
euroeroa tuskallisempi tie. Paluu omaan valuuttaan on nopeampi ja tehokkaampi ratkaisu.

Suomi itsenäiseksi eroamalla Euroopan unionista
Euroopan unionia on vuosien saatossa kehitetty yhä enemmän Euroopan liittovaltioksi, mitä
Perussuomalaiset Nuoret ei hyväksy. Liittovaltiokehitys vie päätäntävaltaa Euroopan pieniltä
mailta suurille ja keskittää vallan näiden suurten maiden käsiin. Euroopan liittovaltiollistuminen
on vain kiihtynyt nykyisen eurokriisin varjolla. Euroopassa vallanpitäjät haluavat yhä enemmän
ja yhä syvemmälle menevää yhteistyötä EU:n kautta. Unionin kautta toteutettavassa yhteistyössä
ei demokratialle anneta riittävää arvoa.
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa todellista lähidemokratian periaatetta, jossa päätökset
tehdään aidosti mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joihin päätöksillä on vaikutusta
tulevaisuudessa. Euroopan unionissa tämä on ollut pelkkää utopiaa, koska sen päätöksiä tehdään
liiaksi vaaleilla valitsemattomassa Euroopan komissiossa ja Brysselin keskushallinnossa.
Kannatamme Suomen eroa Euroopan unionin jäsenyydestä, koska haluamme suomalaisten
tulevaisuudessa voivan itse päättää omasta lainsäädännöstään ja ulkopolitiikastaan. Tämä ei
tarkoita sulkeutunutta yhteiskuntaa, vaan yhteiskuntaa joka harkitsee aina toimintaansa omista
lähtökohdistaan ja pyrkii politiikassaan hakemaan itselleen edullisia ratkaisuja.
Perussuomalaisten Nuorten vaatimassa lähidemokratiaa kunnioittavassa Euroopassa ei Brysselin
byrokraateilla ole päätösvaltaa kansallisvaltioiden asioihin, koska esimerkiksi suomalaiset
Suomessa tietävät parhaiten millainen lainsäädäntö Suomeen sopii. Niin hyvää ymmärrystä siitä,
miten yhteiskuntamme toimii, ei ole kenelläkään muulla kuin suomalaisilla.
Perussuomalaiset Nuoret haluaa nähdä Euroopan unionin löyhänä talous ja
vapaakauppaalueena, mutta tällaiseen Maastrichtin sopimusta edeltäneeseen aikaan ei näytä
olevan EUintoilijoilla aikeita palata. Perussuomalaiset Nuoret ei usko, että Euroopan unioni
muuttuisi läpinäkyväksi ja lähidemokratian periaatetta kunnioittavaksi. Euroopan unionin
surullinen kehityssuunta tulee olemaan valtaapitävien federalistipoliitikkojen vuoksi
liittovaltioon ja tulonsiirtounioniin johtava turmiollinen suunta.

Liittovaltiossa ja tulonsiirtounionissa Suomen palvelutaso tulisi putoamaan entisestään, koska
myös terveydenhuolto ja sosiaalietuusjärjestelmää sekä muita julkisia palveluita halutaan
yhtenäistää Euroopan unionin alueella. Perussuomalaiset Nuoret ei ole valmis siihen, että
muutenkin paineiden alle joutunutta hyvinvointiyhteiskunnan mallia aletaan romuttaa
eurooppalaisen solidaarisuuden nimissä. Hyvinvointivaltio tarvitsee muutoksia, mutta
tehkäämme ne muutokset Suomessa suomalaisten ehdoilla.
Suomen jäsenmaksuosuudet Euroopan unionissa ovat kasvaneet jatkuvasti, ja olemme jatkuvasti
maksajan roolissa. Saamme Euroopan unionilta vähemmän takaisin kuin mitä maksamme sinne.
Tällainen politiikka on Perussuomalaisten Nuorten mielestä Suomelle vahingollista, koska
käytännössä muut valtiot käyttävät omaan elämiseensä Suomelta saamaansa rahaa.
Eurokriisin hoitaminen on osoittanut myös sen, että Euroopan unioni ei ole kykenevä tekemään
yhtenäisiä ja selkeitä ratkaisuja. Euroopan unioni on kokonaisuudessaan liian erilaisten
valtioiden muodostama, eikä sen vuoksi voi toimia samalla tavalla liittovaltiona kuin esimerkiksi
Yhdysvallat. Suomi joutuisi liittovaltiossa pelkkään syrjäseudun rooliin.
Tulevaisuuden Eurooppa on kansakuntien Eurooppa
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa kansallisvaltioihin perustuvaa eurooppalaista yhteistyötä,
jossa valtiot kansallisten etujensa mukaisesti rakentavat yhdessä ratkaisuja esimerkiksi talouden,
ympäristönsuojelun ja kansanvaltaisuuden edistämiseksi. Ihanteemme on kansakuntien
Eurooppa.
Kansakuntien on itse voitava vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, muuten Eurooppa on väärällä
kehitysuralla. Liittovaltioksi muuttuneessa Euroopan unionissa pienten valtioiden sananvalta
jäisi niin vähäiseksi, ettei sillä käytännössä olisi mitään merkitystä. Tämä korostuu jo nykyisessä
unionissa etenkin silloin, kun päätöksiä tehdään määräenemmistöillä eikä vaadita jokaisen
jäsenvaltion hyväksyntää.
Valtioiden välisen yhteistyömuodon tulee noudattaa tiukasti kansanvaltaisuuden periaatteita.
Euroopan maiden yhteistyön tulee tulevaisuudessa perustua ensisijaisesti kunkin maan itse
hyväksymien sopimusten varaan, jolloin kansallisvaltioiden tason demokratia nousee päärooliin.
Kansallisvaltio antaa luonnolliset rajat demokraattiselle järjestelmälle ja siksi Suomen valtion
kuuluu olla suomalaisten edunvalvoja kansainvälisessä järjestelmässä.
Kun kansallisvaltiot voivat tehdä vapaassa Euroopassa nykyistä enemmän kahdenvälistä tai
laajempaa yhteistyötä, voi jokainen valtio itse päättää kuinka laajaan yhteistyöhön se on
missäkin asiassa valmis suostumaan. Tämä lisää valtioiden liikkumavaraa ja valtioiden omien

ratkaisujen muodostaminen on tällöin mahdollista. Myös luottamus kansainväliseen yhteistyöhön
lisääntyy, kun omilla päätöksillä on merkitystä eikä niitä mitätöidä ulkopuolisten toimesta.
Nykyisessä Euroopan unionissa tällainen yhteistyö ei ole mahdollista, koska kaikki jäsenvaltiot
halutaan asettaa samaan muottiin ja harmonisoida niille yhteinen lainsäädäntö sekä toimintatavat.
Tarvittaessa asioista on äänestetty jäsenvaltioissa useaan kertaan, jotta tulokset on saatu unionille
mieluisiksi. Tällainen yhteen muottiin pakottaminen ei kunnioita kansallisvaltioiden omaa
päätösvaltaa. Kansakuntien Euroopassa yhteistyömuodot eivät rajoitu pelkästään Eurooppaan
vaan yhteistyötä voidaan tehdä laajasti yli maanosien rajojen, jos itsenäiset kansallisvaltiot niin
tahtovat.
Euroopan unioni on ollut keskellä talouskriisiä vuodesta 2008 alkaen. Euroalueen markkinat
eivät vedä entiseen malliin. Sen vuoksi katse on käännettävä kasvaviin talouksiin. Tällaisessa
tilanteessa tarvitaan yhä enemmän valtioiden omaa päätösvaltaa, jotta yhteistyötä Euroopan
ulkopuolisten valtioiden kanssa voidaan tehdä kansallista etua vaalien.
Euroopan tulee palauttaa kunniaan sananvapaus ja demokratia, jotka ovat maanosan
menestyksen tae. Perussuomalaiset Nuoret vastustaa eliitin sanelupolitiikkaa, jossa kansalaisille
kerrotaan ylhäältä alaspäin, millaiseen Eurooppaan täytyy kulloinkin uskoa. Euroopan maiden on
syytä ottaa mallia Sveitsistä, jossa on vankka suoran demokratian perinne.
Yhteistyöllä haluamme taata rauhan, vakauden ja taloudellisen kehityksen Euroopassa.
Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että itsenäiset yhteistyötä tekevät kansallisvaltiot, vapaassa
Euroopassa, ovat maanosamme menestyksen perustus.
Suomi mukana vapaakaupassa
Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että eurooppalaisen yhteistyön paras hedelmä on vapaakaupan
syntyminen. Euroopan talousalue voi olla olemassa ilman unionia. Yleisen edun mukaisesti
Eurooppa ja sen talous tarvitsevat vapautta. Kuluttajat hyötyvät yritysten hintakilpailusta ja
suomalaiset yrittäjät pystyvät helpommin suuntaamaan Suomen ulkopuolisille markkinoille.
Vapaakauppaalueen eri valtiot ovat säädöstarpeiltaan erilaisia, joten ylhäältä saneltua sääntelyä
ei pidä tarpeettomasti synnyttää. Vaikka kaupankäynnin tulee olla mahdollisimman avointa, tulee
kansallisvaltioilla suvereniteettinsa perusteella olla mahdollisuudet luoda tarvittavaa sääntelyä
omilla ehdoillaan. Jäsenvaltioiden tulee silti noudattaa vapaakauppaalueen yhdessä sovittuja
sääntöjä. Sääntelyn tulisi kuitenkin aina tapahtua mahdollisimman alhaisella tasolla.
Vapaakauppaa tulee käydä valtioiden eikä Euroopan laajuisen liittovaltion ehdoilla.

Uusien vapaakauppaalueiden luominen esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa tulee
tapahtua kansallisvaltioiden edellytyksin. Unionilla ei tule olla oikeutta tehdä päätöstä uuden
vapaakauppaalueen synnyttämisestä vastoin jäsenvaltioiden tahtoa. Jokaisen valtion on voitava
itse päättää millaiseen vapaakauppaan se on valmis sitoutumaan.
Euroopan talousalueen maat muodostavat maailman suurimman yhtenäisen markkinaalueen
bruttokansantuotteessa mitattuna. Markkinoilla Suomi pystyy edistämään omaa talouttaan
kilpailukykyisillä tuotteillaan sekä luomaan talousalueen yhteistyöllä uutta tietoa tieteen eri
osaalueilla. Kannatamme sisämarkkinoiden kehittämistä ja kaupan esteiden purkamista
jäsenmaiden ehdoilla.
Maatalous kansallisiin käsiin
Elinvoimainen maaseutu on tärkeä osa suomalaisuutta. Luotettava kotimainen maataloustuotanto
on tärkeää suomalaiselle elinkeinolle, hyvinvoinnille ja omavaraisuudelle kuin myös maamme
huoltovarmuudelle.
Suomalaisten rahojen kierrättäminen Euroopan unionin kautta on kestämätön ja järjetön
järjestelmä. Suomi saa kyseisistä rahoista vain murtoosan takaisin viljelijöiden tueksi, eikä
maataloustukien jakaminen tapahdu oikeudenmukaisesti Euroopan unionin laajuisesti.
Maataloustukia jaettaessa ei huomioida tarpeeksi, että maanviljely suomalaisessa moreenimaassa
on merkittävästi haasteellisempaa kuin suurimmassa osassa KeskiEurooppaa.
Irtaantumalla Euroopan unionin sanelupolitiikasta Suomen valtio pystyy tukemaan nykyistä
paremmin suomalaisia maatalousyrittäjiä. Omalla maatalouspolitiikalla voimme luoda paremmat
ja oikeudenmukaisemmat tukiperusteet, jotka huomioivat maatilojen ja maatalousyrittäjien eroja
sekä tarpeita.
Omassa maatalouspolitiikassa on Suomen kannalta oleellisinta, että viljelijät
voivat luottaa ammatinharjoittamisen jatkuvuuteen ja kohtuulliseen elintasoon. Kotimaisille
kuluttajille on tärkeää varmistaa kohtuulliset hinnat ja turvata laadukas elintarvikehuolto.
Suomalainen puhdas ruoka on myös arvokas vientituote – vientiä tulee edistää nykyisestä.
Maataloutta on voitava harjoittaa kaikkialla Suomessa.
Nykyistä maatalouteen kohdistuvaa sääntelyä on purettava ja uusia rajoittavia toimenpiteitä ei
tule tarpeettomasti säätää. Kohtuuton sääntely saa maatalousyrittäjät polvilleen ja vie heiltä liikaa
aikaa. Erityisesti pienten tilojen sääntelyä tulee helpottaa merkittävästi. Euroopan unionin
säädökset rajoittavat maataloutta liikaa, mutta kohdistamme syyttävän sormen myös suomalaisia

lainsäätäjiä ja virkaintoisia byrokraatteja kohti. Useat kotimaisen maatalouden ongelmat ovat itse
Suomessa aiheutettuja.
Euroopan unionilla ei ole riittävää ymmärrystä Suomen paikallisista olosuhteista. Kyllä
suomalainen maanviljelijä esimerkiksi ymmärtää milloin on sopiva aika lannoittaa pellot.
Suomessa ei tarvita Brysselistä byrokraattia aiheuttamaan vaivaa ja harmia.
Aktiivinen ja tuloksellinen kansallinen maatalouspolitiikka on avainasemassa. Kun etelä ja
keskieurooppalaiset päättävät liiaksi Suomen maataloudesta, aiheutetaan sillä vain vahinkoa
tärkeälle elinkeinollemme. Vain eroamalla Euroopan unionista Suomi pystyy tekemään täysin
itsenäistä maatalouspolitiikkaa riippumatta muiden mielipiteistä.
Vapaata liikkuvuutta on uskallettava rajoittaa
Euroopan laajuinen vapaa liikkuvuus on ollut periaatteellisesti myönteinen asia Suomen
kannalta. Käytännössä on kuitenkin myönnettävä, että vapaa liikkuvuus aiheuttaa myös
monenlaisia ongelmia Euroopassa.
Perussuomalaiset Nuoret haluaa lisätä Schengenalueen valtioiden mahdollisuuksia rajoittaa
vapaata liikkuvuutta perustelluista syistä, esimerkiksi kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna.
Valtioiden on myös uskallettava käyttää näitä mahdollisuuksia, jotta niillä voidaan saada
uskottavia tuloksia aikaan Schengenalueen turvallisuuden kannalta.
Euroopassa on Perussuomalaisten Nuorten mielestä perusteltua tehdä yhteistyötä siten, että
kaikille Schengenalueen ulkorajoille saadaan korkeatasoinen rajavalvonta. Tällainen yhteistyö
on tarpeellista, koska vapaa liikkuvuus aiheuttaa painetta kaikkiin Schengenmaihin muun
muassa laittoman siirtolaisuuden vuoksi.
Passin vaatiminen rajoilla ei ole ihmisoikeusloukkaus eikä kunnolliselle kansalaiselle kuin
hetken vievä toimenpide. Sen sijaan rajavalvonnalla voidaan estää esimerkiksi terrorismin ja
muun rikollisuuden leviämistä maasta toiseen. Jos rikollisuuden ja terrorismin leviämistä ei
pystytä uskottavasti rajoittamaan, on Suomen vakavasti harkittava eroamista Schengenalueesta.
Perussuomalaiset Nuoret ei kannata yhteistä Euroopan tasoista maahanmuuttopolitiikkaa, sillä se
tarkoittaisi Suomen kannalta todennäköisesti nykyistä löyhempää linjaa. Niin pitkään kuin
Suomi on unionin jäsen, tulee sen omalta osaltaan vaikuttaa kuitenkin siihen, että
maahanmuuttopolitiikka koko unionin alueella on nykyistä tiukempaa. Turvapaikanhakijoiden ja
pakolaisten niin sanottu taakanjako unionin jäsenvaltioiden välillä on torjuttava kansallisen
etumme vastaisena.

Unionista irtaantumisen jälkeen Suomen on täysin itsenäisesti päätettävä
maahanmuuttopolitiikkansa suuntaviivoista. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa laadukasta
maahanmuuttoa, joka hyödyttää sekä tulijaa että vastaanottajaa.

