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En kort sammanfattning av
Miljöpartiet de grönas
partiprogram

GRÖN IDEOLOGI
– SOLIDARITET I HANDLING
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Den här skriften är en kort sammanfattning av Miljöpartiet
de grönas partiprogram. När partiprogrammet skrevs bidrog
tusentals människor med tankar, politiska förslag, ord och
ideologisk debatt. Det i sig är en av grundbultarna i den gröna
ideologin. Politiken – och samhället – är något vi skapar
tillsammans. Det här är vår gemensamma gröna röst.
Miljöpartiet är en del av en global rörelse som strävar efter en värld
där alla människor kan leva ett gott liv, utan att försämra
förutsättningarna för kommande generationer. Vår politik bygger
på en helhetssyn: allt hänger ihop.
Mänskligheten står inför stora utmaningar. Det är politiken som är
nyckeln till förändring och som måste visa vägen till ett hållbart
samhälle. Vi gröna förenas av den gemensamma uppgiften att
forma vårt samhälle för en ny tid.
Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Mångfald, jämlikhet och
jämställdhet är grunder i ett rättvist samhälle. Vi är övertygade om
att människors olikheter gör världen rikare.

Vår politik bygger på tre solidariteter:
BB solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
BB solidaritet med kommande generationer
BB solidaritet med världens alla människor.

Människan
Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta
ansvar. Människors idéer rymmer en fantastisk mångfald som
driver utvecklingen framåt. Vi tror på en demokrati med aktiva och
delaktiga medborgare. Det kräver lättillgänglig information, en
levande politisk debatt och möjlighet för medborgare att lämna
egna förslag till politiska församlingar.
Den gröna rörelsen står för ett frihetligt perspektiv på politiken.
Nya idéer blomstrar där människor är fria att tänka och tycka efter
eget huvud och där tankar, visioner och olikheter respekteras. Alla
ska ha lika rättigheter och möjligheter – oavsett kön, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet,
könsuttryck eller ålder.
Barn är med och skapar samhället och inte bara passiva mottagare
av det samhälle som vuxna skapar åt dem. Långsiktighet är ett
synsätt inom miljöpolitiken, att satsa på barnen är också en
investering i framtiden.
Skolan ska ge varje barn möjlighet att utvecklas. Det ska inte finnas
lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och dåliga skolor.
Politiken ska ge förutsättningar för en skola där elevens nyfikenhet
och lärarens kompetens kommer till sin fulla rätt. Vi tror på
folkbildningen och det livslånga lärandet. När alla får möjlighet att
välja sin väg i livet kan vi bygga ett starkt samhälle tillsammans.
Alla människor måste ges lika möjligheter att förverkliga sina
drömmar. All diskriminering ska motverkas och ingen ska
utsättas för rasism eller hatbrott.
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Miljön
Den gröna ideologin handlar inte bara om människors förhållande till varandra utan också om vårt beroende av allt det som
vi har omkring oss. Människans ansvar sträcker sig utanför den
egna personen och längre än sin generation. Djur har rätt att
bete sig naturligt och ska inte utsättas för lidande.
Livstilen i den rikare delen av världen får konsekvenser även
utanför dessa länders gränser. Vi måste ställa om våra samhällen så att vi klarar att leva ett gott liv i framtiden utan att samtidigt förstöra möjligheterna för oss själva, människor i andra
länder och kommande generationer.
Klimatförändringarna äventyrar vår framtid. De påverkar
enskilda människors liv, den globala ekonomin och hela nationers överlevnad. Trots vår kunskap om allt detta fortsätter
utsläppen av växthusgaser att öka. Vi ska vara ledande i att
minska människans påverkan på klimatet. Sverige har historiskt
orsakat, och orsakar fortfarande, betydligt högre utsläpp än vad
som är globalt hållbart. Sverige har unika förutsättningar för att
leda omställningen till ett hållbart samhälle och visa på möjligheterna för en annan utveckling. Detta kräver en modig miljöpolitik. Vi i Miljöpartiet är övertygade om att ett klimatsmart
samhälle också är ett samhälle som är bättre för människor.

Ekonomin
Världen behöver en ny ekonomisk politik. Ständig ekonomisk
tillväxt i traditionell bemärkelse är inte möjlig på en planet med
begränsade resurser. Det handlar om några självklara principer:
BB Det som är bra för människor och miljö ska vara billigt.
BB Det som är dåligt för människor och miljö ska vara dyrt.
BB Det som är alltför skadligt ska förbjudas.
Människans uppfinningsrikedom har gjort de senaste seklernas
snabba ekonomiska utveckling möjlig. Utvecklingen har varit
positiv på många sätt men samtidigt har förbrukningen av resurser
och utsläpp av växthusgaser ökat. Den biologiska mångfalden har
minskat. Med nya prioriteringar och nya mått på välfärd kan vi
bygga en ekonomi som inte är beroende av ständig tillväxt.
Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle kräver mod att
fatta politiska beslut. Också när värdet av besluten inte enkelt
kan räknas hem genom traditionell tillväxt.
Tillgången på billig energi i form av kol och olja har orsakat
stora utsläpp av växthusgaser. Att ställa om till en långsiktigt
hållbar ekonomi handlar i stor utsträckning om en omställning
av energisystemet. Vi måste använda energin mer effektivt och
andelen förnybar energi måste vara hundra procent.
Vi vill se ett samhälle fritt från kärnkraft. Kärnkraften innebär alltför
stora risker och lämnar radioaktivt avfall till kommande generationer.
Ställer vi inte om energisystemet nu, under ordnade former,
kommer bristen på resurser att tvinga fram en förändring senare. Då till betydligt högre kostnad för enskilda medborgare,
företag och hela nationer.

Välfärden
Välfärden ska ge människan frihet, livskvalitet och trygghet. Vi är
som starkast när vi vet att vi tar hand om varandra när vi är som
bräckligast. Därför måste samhället erbjuda vård och omsorg när vi
behöver det. Samhället måste också se till att det finns ett trygghetssystem för den som är sjuk eller utan arbete. Det är rimligt att de som
har det gott ställt bidrar mer till det gemensamma.
Hälso- och sjukvården i Sverige ska vara jämlik och modern. För
att främja god hälsa är det lika viktigt att satsa på folkhälsa som
att satsa på sjukvården.
Vi vill ge regioner och kommuner större makt över politiska
beslut som rör dem. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till viktiga samhällsfunktioner som till exempel polis, post
och fast telefoni. Sverige behöver rusta upp miljonprogrammet.
Det ska inte finnas områden i Sverige där de boende upplever att
de måste f lytta för att få en chans.
Vi har en vision om att alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som det går att leva på, oavsett tidigare inkomst och
oavsett varför inkomst saknas. Vi vill se en samlad försäkring som
administreras av en myndighet. Vi brukar säga att det ska finnas
“en dörr in”, för att undvika att individer faller mellan stolarna.
Välfärdens verksamheter får inte hanteras som vilken marknad
som helst. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi
är medborgare. Skattemedel ska gå till den verksamhet de är
avsedda för, och inte tas ut som vinst.

Världen
Många människor i världen håller på att resa sig ur fattigdom.
Välståndet breder ut sig, medellivslängden ökar och barnadödligheten minskar. Samtidigt möter mänskligheten nya utmaningar i form av överutnyttjade naturresurser och miljöhot. Den

gröna rörelsens uppgift är att finna vägar så att f ler människor
kan ta del av välstånd, samtidigt som vi möter klimat- och
miljöutmaningar.
Miljöpartiet de gröna är varma anhängare av internationellt samarbete. Samtidigt vill vi att makt ska utövas av dem som påverkas av
den. Denna övertygelse gör att vi är skeptiska mot centralstyrning
och beslut som flyttar makt längre från människor.
Miljöpartiet är ett EU-kritiskt parti. Vi vill att EU ska utvecklas
till ett mer f lexibelt samarbete där varje medlemsland kan välja
vilka delar de vill delta i, inom rimliga gränser. Sverige ska stå
fritt från EMU.
Sveriges insatser för fred och bistånd är inte trovärdiga så länge
vi samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder i fattigdom. En rättvis och hållbar global utveckling måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen.
Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser,
där alla människor kan f lytta men ingen tvingas f ly. Vi tror inte
på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt
att välja var de vill bo. Människor ska mötas med möjligheter,
inte murar. Vi är stolta över att vi är det parti som är mest öppet
för migration.

Stigfinnarna
Samtidigt som Miljöpartiet är ett politiskt parti är vi också
stigfinnare. Vi är både före vår tid och mitt i den. Vi får inte
tappa kontakten med de som kommer efter, men samtidigt finns
ingen tid att förlora. Vi vågar vara steget före.
Omtänksamma och engagerade människor förändrar världen.
Varje utveckling tar sin början i den enskilda människans övertygelse och engagemang. Du gör skillnad!

Läs mer på ...
www.mp.se/partiprogram

Den här skriften är en kort sammanfattning
av Miljöpartiet de grönas partiprogram.
Här kan du läsa om våra visioner och den
ideologi som är grunden för våra politiska
förslag. Om du blir nyfiken och vill veta mer om
vår politik kan du läsa mer på www.mp.se.
Där hittar du också partiprogrammet
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