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K R I S T D E M O K R AT I S K A
U N G D O M S F Ö R B U N D E T

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU, är Sveri-
ges främsta organisation när det gäller att bedriva opini-
onsbildning för alla människors lika värde, gemenskap 
och personlig frihet. Läs mer om KDU på vår webbsida
www.kdu.se

Vi har ansvar att hjälpa människor som har 
det svårt, oavsett var i världen de befinner sig. 
Solidariteten stannar varken vid klass- eller 
nationsgränsen. Vi motsätter oss lösningar 
som handlar om att genom symbolpolitik 
och slogans försöka köpa sig gott samvete. Vi 
vill istället ha mer lösningar som bevisat tar 
människor ur fattigdom och förtryck.

De senaste årtiondena har den ekonomiska 
utvecklingen gått med en rasande fart och 
miljontals människor har lyfts upp ur fattig-
dom. Fattigdom har bekämpats utan att stan-
darden för den rika delen av världen behövt 
sänkas. Vägen till framgång stavas istället 
demokrati, frihandel och stabilitet!

KDU vill:

• Verka för demokrati  
och fler frihandelsavtal i världen.

K r i s t d e m o k r a t i s k a
Ungdomsfö rbundet

Mitt hjärta är blatt!
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VI BEKÄMPAR FATTIGDOM, INTE RIKEDOM!

JAG VILL BLI MEDLEM I KDU!
JAG VILL OCKSÅ BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA!

Engagera dig!
Bli medlem i KDU!

X

• Ha ett generöst men effektivt bistånd 
med uppföljbara mål.

• Att Sverige deltar i fler fredsbevarande 
och fredsframtvingande insatser  
utomlands.
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SARA SKYTTEDAL
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

I årtionden försökte socialdemokratiska regeringar få oss 
att tro att välfärd bara kommer från staten och att soli-
daritet handlar om världens högsta skatter. Staten och 
samhället blev samma sak i mångas ögon. Det vaggade in 
människor i en falsk tro på att det offentliga kan lösa alla 
problem – att solidaritet mellan människor är överflödig.

Detta leder samhället fel. Världens högsta skatter leder 
till bråk om tid och pengar, splittrade familjer och bris-
tande ansvar. Det vi behöver är ett starkt samhälle med 
frihet, gemenskap, starka familjer och ansvarskänsla för 
varandra. Det behövs en politik som inser att samhället 
är större än staten!

KDU vill:

• Stärka familjen genom fortsatt sänkta skatter.

• Stärka välgörenhetsorganisationer som tar  
socialt ansvar, genom utvecklad avdragsrätt  
för gåvor till ideella organisationer.

• Verka för ett samhälle med mer civilkurage  
där fler människor inte bara känner ett ansvar 
för sig själva utan också för sina medmänniskor. 

Sverige är ett av världens rikaste länder. Ändå mår många människor dåligt. Det gäller inte 
minst barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan breder ut sig och mobbning är alltför vanligt. 
Dessa problem löses inte bara av mer pengar till psykiatrin eller en ny handlingsplan. Sverige 
behöver ett värderingsskifte.

Vi behöver diskutera synen på oss själva och våra medmänniskor. Vi måste bli bättre på att ta 
hand om varandra och behandla våra medmänniskor som vi själva vill bli behandlade.

KDU vill:

• Öka det värdegrunds- och drogförebyggande arbetet i skolan. 

• Se skolkuratorer på varje skola och fortsätta korta köerna till ungdomspsykiatrin.

• Nolltolerans mot mobbning – mobbaren ska byta skola, inte den som mobbas.

Även om Sverige på de flesta sätt är ett bra 
land att leva i, ser vi att vi står inför många 
utmaningar. Många unga mår psykiskt dåligt. 
Vi ser att familjer splittras och hur detta påver-
kar barn och unga negativt. Ingen missar de 
höga sociala och ekonomiska kostnader som 
det omfattande missbruket av både alkohol 
och droger innebär. Vi har en stor andel elever 
i svenska skolor som känner ett obehag inför 
att gå till skolan, av rädsla för att bli utsatta för 
mobbing eller annan kränkande behandling.

Vi behöver få bukt på dessa problem. Men vi i 
KDU tror inte att politiker kan lösa allt. Vi är 
övertygade om att verklig omtanke och soli-
daritet inte kommer från välfärdsstaten, utan 
från enskilda människor. Fler behöver ta an-
svar, inte bara för sig själva, utan också för sina 
medmänniskor. Mitt hjärta är blått för jag inte 
tror att vi kan lösa dessa problem genom att 
höja skatten – utan förändringen sker underi-
från och måste börja hos oss själva. 

M I T T  H J Ä R T A  Ä R  B L Å T T SAMHÄLLET ÄR
STöRRE ÄN STATEN!

UNGAS PSyKISKA OHÄLSA KRÄVER
VÄRDERINGSSKIFTE!
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