VELG DET
GRØNNE SKIFTET

VÅRE TOPPKANDIDATER TIL
FYLKESTINGSVALGET 2015
	
  

1.kandidat Øyvind Solum (t.v.) er
kommunestyrerepresentant på Nesodden,
fylkesleder i Akershus MDG og sosialantropolog.
www.facebook.com/OyvindSolumMDG
2. kandidat Kristin Antun er leder og 1. kandidat for
Nannestad MDG og leder for flyktningetjenesten i
Gjerdrum kommune.
www.facebook.com/KristinAntunMDG
3. kandidat Nikki Schei (t.h.) er 1. kandidat for
Bærum MDG og selvstendig næringsdrivende innen
digital kommunikasjon.
www.facebook.com/NikkiScheiMDG

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig
samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal
underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred
og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige
lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er
en forutsetning for å nå målet.
Fra prinsipprogrammet

VIL DU AT AKERSHUS SKAL BLI
ET GRØNT FOREGANGSFYLKE?
MELD DEG INN I DAG!
GÅ INN PÅ MDG.NO/MEDLEM
MILJØ PARTIET DE GRØNNE I AKERSHUS
Hausmannsgate 19, 0182 Oslo, akershus@mdg.no
På mdg.no kan du lese mer om hva partiet jobber
med nasjonalt. For å lese fylkesprogrammet til
Akershus MDG og andre saker vi er opptatt av, gå
inn på akershus.mdg.no/ eller
facebook.com/akershusmdg.

TENK NYTT
– STEM GRØNT!
	
  

Vi har bare én klode

	
  

Miljøpartiet De Grønne arbeider for et samfunn hvor de som kommer etter oss får minst like bra forutsetninger som vi selv
har hatt. Vi kan ikke forbruke mer enn jorden klarer å gjenskape hvert år, uten at det går ut over de som kommer etter oss.
Vi baserer oss på tre grunnleggende prinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner
og solidaritet med dyr og natur. En slik politikk innebærer å se fremover – og at vi må våge å prioritere.

Klima som førsteprioritet:

Kommunene og
fylkeskommunen må ta ansvar og vedta
forpliktende klima- og energiplaner, som setter
rammer for all annen politikk. Dette vil gjøre det
mulig å prioritere den satsningen på
miljøteknologi, fornybar energi, energieffektivisering og grønne løsninger som vi trenger.
Vi ønsker økte tilskudd til både kommuner og
enkeltpersoner for installering av solcellepaneler
og annen grønn teknologi og vi vil gjøre det
enklere og billigere å velge kollektivt.

Økt livskvalitet fremfor økonomisk vekst:

Det er
lenge siden nordmenn flest ble lykkeligere av mer
forbruk. I stedet jobber vi stadig mer for å få råd til
et forbruk vi vet ikke er bærekraftig. Miljøpartiet De
Grønne ønsker å gjøre det mulig å velge fritid
fremfor økt lønn, slik at de som ønsker det kan
bruke mer tid på familie, fritidsinteresser og
naturopplevelser.
Målet er en situasjon der rovdrift på livsgrunnlaget,
klimagassutslipp, sosial urettferdighet og uetisk
behandling av dyr er erstattet med et fokus også på
kommende generasjoners behov og det som
virkelig betyr noe. Vi må endre økonomien før
klimaendringer, tap av naturmangfold og
forurensning endrer våre livsvilkår dramatisk.
Miljø, solidaritet og livskvalitet henger sammen – å
si ja til det ene, er å si ja til de to andre.

Grønne kommuner:

Hvis tettstedene og byene i
Akershus skal fortsette å vokse, må det skje på
måter som er i tråd med fylkets grønne særpreg. Å
bo tett behøver ikke bety at vi primært må være
omgitt av asfalt, betong og støy. Hus bør bygges
etter miljøvennlige prinsipper, og vi må ta med oss
det grønne inn i byområdene. Vi ønsker oss økt
satsning på parsellhager, urbant landbruk,
andelslandbruk, og miljøbygg med grønne,
bevokste tak og fasader, noe som vil gi økt sunnhet,
trivsel og biologisk mangfold.

Miljø par tiet De G røn ne i Akershus jo bber o gså f or:
•

prinsipp om at ingen har rett til å forurense og
ikke gi utslippstillatelser som ødelegger miljø
og helse. Forurenser-betaler og føre-var-

Sterk satsning på kollektivtransport:

All
trafikkvekst må skje gjennom kollektivtransport eller
med sykkel og gange. Mesteparten av pengene
som i dag går til å bygge motorveier må i stedet for
gå til å bygge ut kollektivtilbudet. Kollektivtrafikken
må kunne konkurrere med bilen på tilgjengelighet,
komfort og pris. Det må bygges flere gang- og
sykkelveier, skapes bilfrie sentra, og helårs
ekspressykkelveier, slik at disse blir fullgode
alternativer til å kjøre bil.

Jordvern og matsikkerhet:

Vi har en nullvisjon for
nedbygging av matjord. Dette er avgjørende både
for matsikkerheten, og av ressurs- og klimahensyn.
Vi må lage arealplaner som ivaretar fellesskapets
langsiktige interesser, og ta vare på matjorda også
innenfor bygrensene. Vi er opptatt av at vi skal ha
tillit til den maten vi kjøper, og vil begrense
giftbruken i landbruket, stimulere til bedre merking
og øke andelen økologisk landbruk.

Å gi høyeste prioritet til forurensningslovens

prinsippet i naturmangfoldloven skal legges til
grunn for all forvaltning.
•

Sterkere vern av Oslomarka, at indre deler av
Østmarka gjøres til nasjonalpark, og at andre
verdifulle områder i Akershus vernes som
naturreservater.

•

At sammenslåing av kommuner bør skje frivillig
på bakgrunn av lokale folkeavstemninger.

•

JA til dyrepoliti – NEI til sirkus med ville dyr.

•

At det skal finnes vegetariske og økologiske
alternativer i alle offentlige kantiner, og at
andelen økologisk mat er på minst 50%.

•

At kommunene tar i mot flere flyktninger og
asylsøkere enn i dag.

•

Å gjøre alle kommuner i Akershus til Fairtradekommuner.

