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POLITIK 

Vår politik syftar till att bygga ett solidariskt samhälle, i Sverige och globalt, 

mellan människor som lever nu och kommande generationer, med djuren, na-

turen och det ekologiska systemet. För att förverkliga detta fokuserar vi nu på följande 

målområden. 

Planet En planet som mår bra är grunden för allt annat. Vi 

måste bromsa klimatförändringarna och bygga ett håll-

bart och miljövänligt samhälle som inte förstör våra 

barns och barnbarns möjligheter. Djur, natur och plane-

tens gränser ska respekteras. De kommande åren ser ut 

att bli avgörande för planetens och mänsklighetens 

framtid.  

Solidaritet 

Frihet 

Helhet 

Det är samma ekonomiska feltänk som sliter ut både män-

niskor, djur och natur. Vi ska ta hand om varandra och 

välfärdssystemen ska vara rättvisa, enkla att förstå och 

inte lämna någon utanför. Ett orättvist samhälle kommer 

aldrig klara den omställning som krävs. Under de kom-

mande åren måste solidaritet och rättvisa gå hand i hand 

med omställningen.  

Demokrati och fred är mer än val och vapenstillestånd. 

Det handlar om mänskliga rättigheter, fri kultur och me-

dia, god utbildning, levande samhällsdebatt och möjlig-

het att påverka i stort och smått. Frihet att vara den man 

är och leva som man vill. Allt detta motarbetas och hotas 

runt om i världen. De kommande åren måste alla goda 

krafter stå upp för frihet, fred och demokrati.  

Grön ideologi är mycket mer än miljöfrågor. Över hela 

världen står gröna partier för ett långsiktigt helhetsper-

spektiv. Hållbarhet, långsiktighet, solidaritet och frihet är 

beroende av varandra. De kommande åren ska vi bredda 

vårt förtroende. När människor ser orättvisor och problem 

i Sverige ska de vara lika säkra på att MP har politik, kom-

petens och engagemang att göra något åt det, som de är 

säkra på att vi vill lösa miljöproblemen. 



KOMMUNIKATION  

Vår kommunikation ska på olika sätt kunna nå ut, nå fram och framförallt nå 

in till fler. För att förverkliga detta fokuserar vi nu på följande målområden.  

Den gröna politiken är långsiktig, radikal och visionär. 

Samtidigt sker genomförandet steg för steg och kräver 

pragmatism och kompromisser. Även när vi tar ansvar 

här och nu ska vi hålla ögonen på målet och fortsätta 

berätta om och engagera människor i den framtid vi vill 

bygga. 

Den gröna ideologin är vår grund och ska ges tid och ut-

rymme att förankras och utvecklas i samtal. Kunskap om 

och förtroende för grön politik byggs bäst i mötet mellan 

människor. Alla medlemmar och valarbetare ska ges för-

utsättningar att vara ambassadörer genom att ha tillgång 

till bra möjligheter till utbildning och goda argument och 

motargument. 

Gröna lösningar fungerar i verkligheten både för sam-

hället och individen. Vi har en väg bort från stress och 

oro för framtiden. Vi gröna ska finnas nära, vara tillgäng-

liga och lyssna på människor där de är, både fysiskt och 

digitalt. Vi ska visa att vi förstår att vardagen och beho-

ven ser olika ut för olika personer och i olika delar av lan-

det. 

Den gröna rörelsen ska engagera och det ska finnas många 

sätt att bidra, både inom partiet och inom rörelsen i stort. 

Vi ska kunna ena en mångfald av gröna perspektiv och ny-

anser. Det ska kännas roligt, givande och viktigt att kämpa 

för en grönare framtid tillsammans.  
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ORGANISATION 

Vi ska skapa bättre förutsättningar för engagemang och alla som delar gröna vär-

deringar ska känna sig välkomna. För att förverkliga detta fokuserar vi nu på följande 

målområden.  

Hela partiet ska leva. Vi behöver finnas och synas i hela 

landet och ta in olika perspektiv. Vi ska ha aktiva med-

lemmar överallt, en stark politisk närvaro i kommuner 

och regioner och representation i riksdagen från alla de-

lar av landet. Alla människor i Sverige ska känna en mil-

jöpartist.  

Det ska vara enkelt att förstå organisationen, kunna bidra 

och vara delaktig i utvecklingen av vår politik. Stabila di-

strikt i hela landet som erbjuder relevanta aktiviteter för 

såväl avdelningarna som medlemmar är grunden för en 

växande organisation. Det ska finnas en stark direktlänk 

mellan partiet nationellt och dess medlemmar. Vi ska pri-

oritera och använda våra resurser effektivt. Vi ska fort-

sätta värna vår öppna partikultur.  

Vi gillar olika! Alla som delar Miljöpartiets värderingar 

ska kunna vara aktiva och känna sig välkomna. Vi är ett 

feministiskt och antirasistiskt parti som arbetar aktivt för 

en mångfald av bakgrunder och erfarenheter bland våra 

företrädare, också när det kommer till klass och utbild-

ningsbakgrund. Det ställer krav på sådant som hur vi ut-

trycker oss, organiserar våra aktiviteter och värvar nya 

medlemmar. 

Mer är inte alltid bättre, men för partiets ekonomi under-

lättar mer. Vi behöver bygga upp en långsiktighet i vår 

ekonomi och minska känsligheten för senaste valresultat. 

Vi ska både begränsa utgifterna och ha flera inkomstkäl-

lor, för att ha pengar till aktiviteter och en valbudget jäm-

förbar med andra partiers. 
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POLITIK - solidaritet över tid, rum och art 

Planet Solidaritet Frihet Helhet 

KOMMUNIKATION- nå in till fler på olika vis 

Vision Kunskap Närhet Engagemang 

ORGANISATION - underlätta engagemang tillsammans 

Närvaro Struktur Inkludering Ekonomi 

Sammanfattning 


