
Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. 
Kun puolueohjelma laadittiin, tuhannet ihmiset vaikuttivat siihen ajatuksil-
laan, poliittisilla ehdotuksilla, sanoilla ja ideologisella keskustelulla. Tämä on 
itsessään yksi vihreän ideologian tukipylväistä. Politiikka – ja yhteiskunta  
– luodaan yhdessä. Tämä on yhteinen vihreä äänemme.

Puolueohjelma on kokonaisuudessaan sivulla www.mp.se/partiprogram

Ympäristöpuolue on osa globaalia liikettä, joka pyrkii luomaan maailman, jossa kaikki 
ihmiset voivat elää hyvää elämää vaikeuttamatta tulevien sukupolvien edellytyksiä. 
Meidän politiikkamme perustuu kokonaisnäkemykseen: kaikki asiat riippuvat  
toisistaan. 

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä. Politiikka on muutoksen avain ja sen tulee 
näyttää tietä kohti kestävää yhteiskuntaa. Meitä vihreitä yhdistää yhteinen tehtävä 
muokata yhteiskuntaamme tulevaisuutta varten.

Ympäristöpuolue on feministinen puolue. Moninaisuus, tasavertaisuus ja tasa-arvo 
ovat oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta. Olemme vakuuttuneita siitä, että  
ihmisten erilaisuus rikastuttaa maailmaa.

Politiikkamme perustuu kolmenlaiseen solidariteettiin:

l  solidariteetti eläimiä, luontoa ja ekosysteemejä kohtaan 
l  solidariteetti tulevia sukupolvia kohtaan 
l  solidariteetti kaikkia maailman ihmisiä kohtaan.

Ihminen

Ihminen on luova ja empaattinen olento, joka haluaa ja voi ottaa vastuuta. Ihmisten 
ideat luovat fantastisen moninaisuuden, joka ohjaa kehitystä eteenpäin. Uskomme 
demokratiaan, joka perustuu aktiivisiin ja oma-aloitteisiin kansalaisiin. Se edellyttää 
helposti saatavilla olevaa tietoa, aktiivista poliittista keskustelua ja mahdollisuuden 
esittää omia ehdotuksia politiikan piirissä.

Vihreä liike edustaa vapaata näkökulmaa politiikkaan. Uudet ideat kukoistavat,  
ihmiset saavat ajatella itse ja ajatuksia, visioita ja erilaisuutta kunnioitetaan. Kaikilla 
tulee olla samat oikeudet ja mahdollisuudet – sukupuolesta, kansalaisuudesta,  
uskonnosta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta,  
sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai iästä riippumatta.
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Lapset osallistuvat yhteiskunnan luomiseen, eivätkä ole vain passiivisia tiedon  
vastaanottajia aikuisten heille luomassa yhteiskunnassa. Kauaskantoinen  
ympäristöpolitiikka ja lapsiin panostaminen on myös panostus tulevaisuuteen. 

Koulussa jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus kehittyä. Menestyksekkäitä ja 
epäonnistuneita oppilaita ei saa olla, kuten ei myöskään hyviä ja huonoja kouluja. 
Politiikan tulee luoda edellytykset koululle, jossa oppilaan uteliaisuudesta ja opettajan 
pätevyydestä saadaan täysi hyöty. Uskomme kansansivistykseen ja elinikäiseen  
oppimiseen. Kun kaikki saavat valita oman polkunsa elämässä, voimme yhdessä  
luoda vahvan yhteiskunnan. 

Kaikilla ihmisillä tulee olla samat oikeudet toteuttaa unelmiaan. Kaikenlaista  
syrjintää tulee ehkäistä, eikä kukaan saa joutua rasismin kohteeksi tai  
suvaitsemattomuusrikosten uhriksi. 

Ympäristö

Vihreä ideologia ei koske vain ihmisten suhdetta toisiinsa, vaan myös  
riippuvuuttamme ympäristöstämme. Ihmisten vastuu ulottuu oman henkilön ja  
oman sukupolven ulkopuolelle. Eläimillä on oikeus käyttäytyä luonnollisesti,  
eivätkä ne saa joutua kärsimään.

Rikkaiden maiden elintapa aiheuttaa seurauksia myös näiden maiden rajojen  
ulkopuolella. Meidän tulee muokata yhteiskuntiamme niin, että voimme elää hyvää 
elämää tulevaisuudessa tuhoamatta omia mahdollisuuksiamme, muissa maissa  
elävien ihmisten mahdollisuuksia ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutokset uhkaavat tulevaisuuttamme. Ne vaikuttavat yksittäisten  
ihmisten elämään, maailmantalouteen ja kokonaisten kansakuntien eloonjäämiseen. 
Kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät, vaikka tiedämme paljon kasvihuonekaasujen 
vaarallisuudesta. Meidän tulee ottaa ohjat käsiimme ja vähentää ihmisten  
ilmastovaikutusta. Ruotsin päästöt ovat olleet, ja ovat yhä, huomattavasti suuremmat 
kuin mikä on globaalisesti kestävää. Ruotsilla on ainutlaatuiset mahdollisuudet johtaa 
muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa ja osoittaa toisenlaisen kehityssuunnan  
mahdollisuudet. Tämä edellyttää rohkeaa ympäristöpolitiikkaa. Me  
Ympäristöpuolueessa olemme vakuuttuneita siitä, että ympäristöystävällinen  
yhteiskunta on parempi myös ihmisille.

Talous

Maailma tarvitsee uutta talouspolitiikkaa. Jatkuva talouskasvu perinteisessä mielessä 
ei ole mahdollista maailmassa, jossa resurssit ovat rajalliset. Kyseessä on muutama 
itsestään selvä periaate: 

l  Ihmisille ja ympäristölle suotuisien asioiden tulee olla edullisia.
l  Ihmisille ja ympäristölle haitallisten asioiden tulee olla kalliita.
l  Erittäin haitalliset asiat tulee kieltää.

Ihmisten kekseliäisyys on mahdollistanut viime vuosisatojen nopean  
talouskehityksen. Kehitys on ollut monella tapaa myönteinen, mutta samalla  



kasvihuonekaasujen resurssien käyttö ja päästöt ovat lisääntyneet. Biologinen  
moninaisuus on vähentynyt. Uusilla prioriteeteilla ja uusilla hyvinvoinnin mittareilla 
voimme rakentaa jatkuvasta kasvusta riippumattoman talouden.

Olemme vakuuttuneita siitä, että kestävä yhteiskunta edellyttää rohkeutta tehdä  
poliittisia päätöksiä. Myös silloin, kun niiden tuotto ei ole helposti laskettavissa  
perinteisellä kasvulla.

Halvan energian saanti hiilen ja öljyn muodossa on aiheuttanut suuria  
kasvihuonekaasupäästöjä. Pitkäaikaisesti kestävään talouteen siirtymisessä on  
pääasiassa kyse energiajärjestelmän muuttamisesta. Meidän tulee käyttää energiaa 
tehokkaammin ja uusiutuvan energian määrän tulee olla sata prosenttia.

Haluamme yhteiskunnan, jossa ei ole lainkaan ydinvoimaa. Ydinvoima aiheuttaa  
aivan liian suuria riskejä ja jättää radioaktiivista jätettä tuleville sukupolville. 

Jos emme muuta energiajärjestelmäämme välittömästi ja tee sitä asianmukaisesti, 
resurssien puute pakottaa muutokseen myöhemmin, jolloin yksittäisille kansalaisille, 
yrityksille ja kokonaisille kansakunnille aiheutuvat kulut tulevat olemaan  
huomattavasti suuremmat.

Hyvinvointi

Hyvinvoinnin tulee antaa ihmiselle vapautta, elämänlaatua ja turvallisuutta.  
Olemme vahvimpia silloin, kun tiedämme, että huolehdimme toisistamme  
ollessamme heikoimpia. Siksi yhteiskunnan tulee tarjota hoivaa ja huolenpitoa,  
kun tarvitsemme sitä. Yhteiskunnan tulee niin ikään varmistaa, että sairaalle tai  
työttömälle on olemassa turvajärjestelmä. On perusteltua, että paremmassa osassa 
olevat auttavat enemmän edistääkseen yhteistä etua.

Ruotsin terveydenhuollon tulee olla tasa-arvoinen ja nykyaikainen. Terveyden  
edistämiseksi on yhtä tärkeää panostaa kansanterveyteen kuin terveydenhuoltoon. 

Haluamme antaa alueille ja kunnille enemmän poliittista päätösvaltaa heitä  
koskevissa asioissa. Poliisi, posti ja kiinteä televiestintäverkko ovat esimerkkejä  
yhteiskunnallisista toiminnoista, jotka sinun tulee saada käyttöösi asuinpaikastasi 
huolimatta. Ruotsin tulee elvyttää miljoonaohjelma-alueet. Ruotsissa ei saa olla  
alueita, joiden asukkaat tuntevat joutuvansa muuttamaan saadakseen  
mahdollisuuden.

Meillä on visio siitä, että kaikilla tulottomilla tulee olla varma tuki, jonka avulla voi 
elää aiemmasta tulotasosta ja tulojen puutteen syystä riippumatta. Haluamme  
viranomaisen hallinnoimman sosiaalivakuutuksen. Meillä on tapana sanoa, että on 
oltava ”ovi sisään”, jotta ihmiset eivät joutuisi puun ja kuoren väliin.

Hyvinvoinnin toimintoja ei saa käsitellä kuin mitä tahansa markkinoita. Emme ole 
kuluttajia suhteessa hyvinvointiin, olemme kansalaisia. Verovaroja tulee käyttää  
toimintaan, johon ne on tarkoitettu käytettäviksi, eikä niitä saa kerätä voittoina.



Maailma

Köyhyys on poistumassa monin paikoin. Hyvinvointi lisääntyy, keski-ikä kasvaa ja 
lasten kuolleisuus vähenee. Samalla ihmiskunta on uusien haasteiden edessä  
luonnonvarojen riiston ja ympäristöuhkien vuoksi. Vihreän liikkeen tehtävänä on  
löytää tapoja taata useamman ihmisen hyvinvointi ja kohdata samalla ilmasto- ja 
ympäristöhaasteet.

Ympäristöpuolue Vihreät kannattaa lämpimästi kansainvälistä yhteistyötä. Samalla 
haluamme, että valtaa harjoittavat ne, joihin se vaikuttaa. Tämän käsityksen vuoksi 
suhtaudumme epäillen keskusjohtoisuuteen ja päätöksiin, jotka siirtävät valtaa  
kauemmas ihmisistä.

Ympäristöpuolue on EU-kriittinen puolue. Me haluamme EU:n kehittyvän  
joustavammaksi yhteistyöksi, jossa kukin jäsenmaa saa kohtuullisissa rajoissa valita, 
mihin osiin se haluaa osallistua. Ruotsin tulee olla EMU:n ulkopuolella.

Ruotsin panostukset rauhaan ja kehitysapuun eivät ole uskottavia, jos kuljetamme 
samalla aseita diktatuureihin ja köyhiin maihin. Oikeudenmukaisen ja kestävän 
maailmanlaajuisen kehityksen on mentävä lyhytaikaisten taloudellisten etujen edelle.

Ympäristöpuolue Vihreillä on visio maailmasta ilman rajoja, jossa kaikki ihmiset 
voivat muuttaa, muttei kenenkään tarvitse paeta. Emme usko maiden oikeuteen valita 
omat kansalaisensa, uskomme ihmisten oikeuteen valita oma asuinpaikkansa.  
Ihmisten tulee voida kohdata mahdollisuuksia, ei muureja. Olemme ylpeitä siitä,  
että olemme puolue, joka suhtautuu avoimimmin maahanmuuttoon.

Tienlöytäjät

Ympäristöpuolue on enemmän kuin poliittinen puolue. Olemme myös tienlöytäjiä. 
Olemme sekä aikaamme edellä että keskellä sitä. Meidän tulee säilyttää yhteys tuleviin 
sukupolviin, mutta aikaa ei ole menetettävänä. Uskallamme olla askelen edellä. 

Huolehtivaiset ja asialleen omistautuneet ihmiset muuttavat maailmaa. Jokainen 
muutos alkaa yksittäisen ihmisen vakaumuksesta ja kiinnostuksesta. Sinä voit  
vaikuttaa!

Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta.  
Sen kautta voit tutustua visioomme ja ideologiaamme, joka muodostaa perustan  
poliittisille ehdotuksillemme. Jos uteliaisuutesi herää ja haluat tietää enemmän 
politiikastamme, voit lukea lisää sivulta www.mp.se. Siellä on myös puolueohjelma 
kokonaisuudessaan.


