
!
Kristdemokraternas åsikter  

Skolversion: År 3 till 5 skrivet av kristdemokraterna Ingvar Nordén och Per Norin 2014 !
En kristdemokrat behöver inte vara kristen 
Kristdemokraterna är ett politiskt parti för alla som gillar våra åsikter. Men behöver inte vara 
kristen. Det finns till exempel  judar och muslimer som är kristdemokrater. !
Kristdemokraterna finns i många länder 
Kristdemokratiska partier finns i många länder. Vi är störst i Tyskland där Angela Merkel är 
högste ledaren.  !
Kristdemokratin är gammal men ändå mycket viktig idag 
Vi har lärt oss och tagit med tankar från  människor som levt  under lång tid fram till nu.  
Viktigast av dem alla är Jesus men där finns också t ex Aristoteles som levde före Jesus. 
Vi säger att det som är bra för barnen är bra för hela landet. Därför kallar vi oss Familjens 
röst. !
Här är några viktiga principer för oss: !
1) Alla människor behöver varandra. Ingen klarar sig helt själv. Vi måste hjälpa varandra.                                      

Men alla måste få vara ifred, ta ansvar och få bestämma själva när vi behöver det.  !
2) De som har mer makt ska ändå inte lägga sig i om det inte behövs.  Exempel: Det en 
familj kan bestämma ska inte kommunen lägga sig i. Föräldrar som inte är stressade vet bäst 
vad som är bra för deras barn t ex vilken barnomsorg som barnen behöver.  
Det som kommunen bestämmer bäst själv ska inte staten lägga sig i.  
Det som Sverige bestämmer bäst själv ska inte EU lägga sig i. !
3) Miljön - Vi förvaltar jorden. Vi ärver inte bara jorden av våra föräldrar utan vi lånar den 
av våra barn och barnbarn! Vi människor har ett ansvar för att förvalta och sköta t ex miljön 
så att kommande generationer ska kunna leva i ett samhälle som är lika bra eller bättre än det 
samhälle vi har idag. Vi ska till exempel inte göra slut på jordens naturtillgångar.  !
4) Ingen är perfekt - vi kan alla misslyckas och göra fel för det finns inga perfekta 
människor. Det gäller både barn och vuxna. Därför är det viktigt att samhället har ett 
skyddsnät som fångar upp och hjälpa oss när vi misslyckas. När vi misslyckas och gör fel ska  
vi alltid ha en möjlighet att komma igen. T ex om en person begår ett brott och döms till 
fängelse så ska denne få bra hjälp under strafftiden t ex få studera eller lära sig ett yrke.   !
5) Människovärdet får inte kränkas  – det är grunden för solidaritet mellan människor. Alla 
människor har ett lika och okränkbart värde. Ung eller gammal, sjuk eller frisk, fattig eller rik, 
man eller kvinna, gammal eller ny i ett land – detta spelar ingen roll utan alla har det 
okränkbara människovärdet och ska därför behandlas lika t ex inom sjukvården och skolan. 
Religion eller nationalitet har heller ingen betydelse för vårt värde. Det okränkbara 
människovärdet har stor betydelse för hur vi vill behandla varandra. Ingen får bli mobbad. 



Här är några exempel på vad vi vill göra: 
Några exempel på vad vi vill:  

- hjälpa varandra när vi får det svårt 
- stödja familjerna så att alla familjer är bra för barnen 
- Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i 
- barnomsorg, skolor och fritids har så mycket pengar att alla barn får det de behöver 
- ta hand om och skydda vår miljö även i framtiden 
- företag och vuxna ska kunna tjäna pengar                                                                                       

så att samhället får in så mycket skatt                                                                                           
att vi kan hjälpa varandra när människor behöver hjälp 

- de som är anställda ska ha en bra arbetsmiljö och kunna trivas på jobbet 
- människor ska få bestämma över sina egna liv (så länge ingen får lida för det)   
- det som är bra i samhället ska bevaras och inte tas bort 
- sjukvården ska vara lika för alla. 
- mobbning måste  !!!


