
Tervetuloa
Kommunisti-
nuoriin



Miksi tarvitaan 

Kommunistinuoret?

Kommunistinuoret on Suomen 
kommunistisen puolueen (SKP) 
nuorisojärjestö. Meille ominaista on 
toiminta kapitalismia, rahan valtaa, 
epäoikeudenmukaisuutta, sortoa 
ja riistoa vastaan sekä  työ uuden 
sosialistisen järjestelmän eteen, 
jossa edellä mainitut asiat eivät 
määritä kenenkään elämää. Pää-
määränämme on kommunistinen 
yhteiskunta, jossa ei ole esimerkiksi 
valtioita tai armeijoita.

Tänä päivänä epäoikeudenmu-
kaisuus näyttäytyy monessa muo-
dossa, muun muassa köyhyytenä, 
asunnottomuutena, kohtuulliseen 
elämiseen riittämättömänä toi-
meentulona, epävarman työn li-
sääntymisenä sekä rasismina ja 
syrjintänä. Lisäksi ympäristökriisi 
aiheuttaa uhan elämälle ja monille 
lajeille. Ilmiöt ovat samalla kotimai-
sia että kansainvälisiä. 

Punaisinta nuorisotoimintaa

Löydä sisäinen kommunistisi, liity jäseneksi!
kommunistinuoret.fi



Mitä teemme?

Järjestämme kommunistisille ja 
kommunismista kiinnostuneille 
alle 35-vuotiaille nuorille toimin-
taa, verkostoitumista ja keskuste-
lualustan.

Luomme Kommunistinuorista 
yhteisöä, jossa vallitsee avoin il-
mapiiri ja jossa erilaiset ihmiset 
kokevat olevansa hyväksyttyjä ja 
kuultuja.

Poliittisesti Kommunistinuoret 
on vaikuttava toimija, joka toimii 
sosialismin ja kommunismin edis-
tämiseksi järjestämällä monipuo-

Yhteistä näille ilmiöille on niiden 
syntyperä: kapitalistinen voitonta-
voittelu sekä kapitalismin aiheut-
tamat luokkaerot, jotka synnyttä-
vät eriarvoisuutta ihmisten välille. 
Kapitalistinen tuotantotapa takaa 
sen, että valtaosa työväenluokan te-
kemän työn tuloksista päätyy omis-
tavan luokan eli porvarien pussiin, 
vaikka jos työntekijät jakaisivat kes-
kenään työn tulokset, nykyisen kal-
taisia luokkayhteiskuntia ei olisi. 

Mikäli luokkaeroja ei tiedosteta, 
työväenluokkaiset ihmiset asettau-
tuvat toisiaan vastaan, vaikka työ-
väenluokan pitäisi toimia yhdessä 
pääoman valtaa vastaan.

lisesti tapahtumia ja tilaisuuksia 
sekä ottamalla kantaa yhteiskun-
nallisiin asioihin ja politiikkaan 
Suomessa ja kansainvälisesti. Toi-
mimme aktiivisesti yhteistyössä 
kommunististen, vasemmisto-
laisten ja muiden edistyksellisten 
nuorisojärjestöjen, puolueiden, 
liikkeiden ja aktiivien kanssa.

Jaamme oikeaa tietoa sosialismis-
ta ja kommunismista sekä edis-
tämme itsenäistä ja kriittistä ajat-
telua.

Olemme poliittisen nuorisotoimin-
nan kentällä ainutlaatuinen toimija, 
joka ei ole sitoutunut kapitalismiin 
ja markkinatalouteen sekä jolla on 
visio uuteen yhteiskunta- ja talous-
järjestelmään, sosialismiin, siirtymi-
sestä. 

Kommunistinuoria tarvitaan tuo-
maan nämä asiat tietoisuuteen ja 
keskusteluun sekä toimimaan ai-
dosti ihmisiä, eläimiä ja ympäris-
töä alistavien rakenteiden kumoa-
miseksi.



kommunistinuoret.fi
#kommunistinuoret

Käytämme aktivismin ja kampanjoinnin keinoja sekä  
toimimme eri elimissä ja tehtävissä tehden yhteistyötä  
muiden edistyksellisten kanssa epäoikeuden- 
mukaisuutta, kapitalismia ja imperialismia vastaan.

Työllä ja toiminnallamme luomme tietä kohti systeemin-
muutosta eli sosialismiin siirtymistä. Tämä edellyttää myös 
tuotantovälineiden ja keskeisien yhteiskunnan toimintojen 
kansallistamista. Luokkaerot kapenevat sekä kilpailu- 
ajattelun sijaan solidaarisuus ja yhteisöllisyys korostuvat.

Kommunismissa valtiot ja armeijat ovat käyneet  
tarpeettomiksi. Tasa-arvoisessa kommunistisessa  
yhteiskunnassa ei ole yhteiskuntaluokkia eikä siten 
luokkaerojakaan. 

Ota some-kanavamme seurantaan!

Kommunistinuoret

@komnuoret

@kommunistinuoret

Kommunistinuoret

Voit myös liittyä Discord- 
serverillemme, nappaa  
linkki Facebook-sivumme  
Tietoja-osiosta tai pyydä  
somessa!

@komnuoret


