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KJÆRE DEBATTANT! 
  

 

Du holder nå i Grønn Ungdoms argumentasjonshefte for valgkampen 2015. Vi håper 
dette dokumentet er til nytte og glede for deg som skal i ilden og fronte vår politikk. 
Skoledebattene er det viktigste vi i Grønn Ungdom gjør i valgkampen, og du gjør en 
kjempejobb for partiet ved å bidra her! 

Vi har bygget opp dette heftet slik at det viktigste kommer først, og deretter tar 
dokumentet mer og mer form som et oppslagsverk. Denne oppbygningen gjelder 
både for heftet som helhet, og for hvert enkelt kapittel. 

De politiske kapitlene er delt inn som følger: i hvert kapittel foreslår vi først tre 
hovedpunkter fra politikken vår som du kan trekke fram på en enkel tre punkts form. 
Deretter kommer mulige motargumenter mot politikken vår, med forslag til motsvar. 
Sist i hvert kapittel kommer en mer utfyllende tekst som dekker både fakta om 
saksfeltet og en oppsummering av De Grønnes standpunkter. Vi henviser også til 
aktuelle kapitler i De Grønnes prinsipprogram, arbeidsprogram og alternative 
statsbudsjett for 2015. 

Argumentheftet ligger også i Grønn Ungdoms ressursbank i Google drive, og 
faktaflakene der kan oppdateres fortløpende ettersom vi får tilbakemeldinger i løpet 
av valgkampen. 

Vi anbefaler alle debattanter å gå gjennom argumentheftet før skoledebattene 
begynner, og å skrive egne notater (med egne ord) basert på argumentene. Det kan 
være vanskelig å skulle skaffe seg oversikt (eller lese i heftet) under debatten, så still 
forberedt.  

Lykke til! 
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Her er to eksempler på åpningsinnlegg. Du kan la deg inspirere av dem når du skriver ditt eget 
åpningsinnlegg til skoledebatt, men husk: Dine egne ord er som regel mest troverdige: 

 

Åpningsinnlegg (2 min) - mal 1 

 

Dette er et eksempel på hvordan et åpningsinnlegg for skoledebatter i lokalvalgkampen 2015 kan se 
ut. I dette eksempelet går debattanten ganske “hardt” ut (“bad cop”) og maler sterke bilder. Mye 
fokus på problembeskrivelse i starten, mye patos. Tema er hovedsakene til Grønn Ungdom, klima og 
dyrevern. 

Hei, jeg heter _________, og kommer fra Grønn Ungdom (e.l.). 

Ville dere ha holdt en hund innesperret i et trangt bur hele dens liv? Nei, for dere vet at hunder ikke 
trives i bur - de vil gå tur, snuse på ting, vanne trær, leke og kose. 

Hva med en sølvrev? Eller en mink? Noen politikere1 her synes det er greit å holde slike ville rovdyr 
innesperret på under en kvadratmeter hele livet, for så å drepe dem for pelsen deres. De samme 
politikerne ville aldri ha gjort det med sine egne kjæledyr - håper jeg, da. 

Denne hykleriske dyremishandlingen må ta slutt. Vi grønne vil legge ned de norske pelsfarmene, i 
dag! Rovdyr skal leve i naturen, ikke i bur!  

Apropos dyr i naturen: Visste dere at menneskelig aktivitet har redusert jordas dyrebestander til 
nesten halvparten så store som de var i 1970? På bare 40 år har vi altså tatt livet av 50 % av dyra på 
jorda.  

Mennesker graver, hugger, bygger, søler og brenner i så høyt tempo at vi snart har ødelagt 
mulighetene for sivilisert liv på jorda. Det er ikke greit! 

“Men det skaper arbeidsplasser,” vil noen her si. Og, ja, det gjør det - men det gjorde slavehandel 
også. At noe skaper jobber betyr ikke at det er en god idé.  

Vi vil heller skape hundretusenvis av klimajobber og satse på grønt næringsliv; på havvind, solenergi, 
miljøvennlig transport og bærekraftig bruk av naturen. Vi vil at dere skal ha et trygt arbeidsliv å gå til 
etter utdanningen - på en klode som fortsatt har regnskog i Amazonas og is på nordpolen. 

Miljøpartiet De Grønne gjør det lett å ta miljøvennlige valg. De som sykler og tar buss og tog tjener på 
grønn politikk, de som er snille med dyra tjener på grønn politikk, de som elsker livet mer enn penger 
tjener på grønn politikk.  

Jeg gleder meg til debatten (e.l).    

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Unge Høyre (Senterungdommen og KrFU har ikke noe standpunkt, de andre vil avvikle/kutte 
subsidier). 
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Åpningsinnlegg - mal 2  

 

Dette er et annet eksempel. I dette eksempelet bruker debattanten en metafor for å framstille Ap og 

Høyre som uansvarlige. Tema er klima og grønt næringsliv, med litt byutvikling på slutten.  

Hei, dere! Jeg heter ________, og kommer fra Grønn Ungdom. (e.l.)   

Vår generasjon er i ferd med å bli servert en massiv regning fra foreldregenerasjonen vår. For hver 

gang voksenpolitikerne unnlater å prioritere klimautfordringa blir utgiftene litt større for oss som 

kommer etter. Det er urettferdig.  

Norsk politikk er litt som det her:  

Lederne for stortingspartiene sitter i en robåt. Erna og Jonas har kontroll over hver sin åre. Politikerne 

diskuterer formueskatt og lakrispiper. Samtidig blåser det opp til storm på sjøen. Båten er i ferd med å 

synke. Erna og Jonas er opptatt med å diskutere, selv om alle vet at vi må begynne å ro for å unngå 

stormen. Da er det på tide å at noen andre tar over årene og setter kurs for land - for de store 

partiene har svikta.  

Vi vet hva som skal til for å kutte norske klimagassutslipp. Formueskatt er et viktig spørsmål, det, men 

det viktigste er tross alt at vi har en jordklode det går an å leve på. Da må vi komme oss i sving.  

De andre partiene sier at klimakrisa er “vår tids største utfordring”, men hittil er Miljøpartiet De 

Grønne det eneste partiet som vil gjennomføre den politikken som kreves for å lykkes.  

Vi vet hva som skal til: Vi må begynne å fase ut fossil energi nå, kontrollert og gradvis, og samtidig 

skape klimajobber som skal erstatte de i oljenæringa. Det vil vi gjøre ved å satse på fornybar energi, 

som havvind, solceller og bølgekraft. Vi vil bygge nye næringer til havs, satse på grønn skipsfart og 

fiske, og forske fram og utvikle ny teknologi. 

Det grønne samfunnet er et godt samfunn: Jeg gleder meg til å bo i en by med mindre biler, mer 

parker, flere benker og fotballbaner. Jeg gleder meg til å være del av et samfunn hvor vi prioriterer 

livskvalitet foran økende materiell kjøpekraft - Et samfunn med mer tid til venner, familie og kjæledyr.  

Jeg tror vi blir lykkeligere i et grønt samfunn, og derfor er jeg med i Grønn Ungdom og driver 

valgkamp for Miljøpartiet De Grønne.  

Jeg gleder meg til debatten! (e.l.) 

I ressursbanken finnes flere eksempler på åpningsinnlegg fra skolevalget 2013 og 2015. 
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KLIMA OG FRAMTIDENS NÆRINGSLIV 
Kjernebudskap 

Vi vil lede Norge på stø kurs ut av oljealderen og skape framtidas jobber nå! 

3 SAKER Å TREKKE FRAM: 

1. Klimajobber, nå! 

Vi vil satse på de grønne næringene og fornybarteknologiene vi har forutsetninger for å bli 

gode på - som havvind, bølge- og tidevannskraft, geotermisk energi og solenergi, og annen 

landbasert industri. Vi legger til rette for bærekraftig skog-, hav- og jordbruk, satser på 

utvikling av grønn skipsteknologi, og vi skaper et mangfoldig, fossilfritt næringsliv hvor smarte 

gründere og småbedrifter kan blomstre. 

2. Gi oljeeventyret en lykkelig slutt! 

For å unngå klimakollaps må minst tre fjerdedeler av verdens olje, gass og kull ligge ubrent 

under bakken. Vi vil ha en planlagt utfasing av olje- og gassindustrien over en 20-årsperiode, 

og bygge opp et nytt fornybareventyr i stedet - slik at Norge kan leve av å redde jorda, ikke 

ødelegge den. 

3. Sats på småbedrifter og mer mangfold i næringslivet! 

Det finnes ikke ett godt svar på “Hva skal vi leve av etter olja?” - det finnes mange! Vi vil 

legge til rette for gründere, småbedrifter, innovasjon og sosialt entreprenørskap, slik at 

dagens klimafiendtlige og ensidige næringspolitikk erstattes med bredde og et mangfold av 

grønne næringer.  

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 

Vanlig påstand: 

“Miljøpartiet De Grønne vil skru igjen krana over natta, og avvikle oljeindustrien umiddelbart. Dette vil 

føre til tap av arbeidsplasser og Norge vil bli et fattig land.” 

Svar: 

• Miljøpartiet De Grønne vil ha en gradvis, planlagt utfasing av olje- og gassindustrien i Norge 

over en 20-årsperiode, samtidig som vi bygger opp grønne næringer vi skal leve av etter olja.1 

_____________________ 
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1 Det er faktisk høyresiden og Arbeiderpartiet som vil skru av krana over natta - i alle fall hvis de både vil nå togradersmålet 

(noe de sier) og fortsette å satse på olje og gass (som de gjør)! Hvis verdens klimagassutslipp ikke har begynt å falle før i 2025, 

vil vi måtte kutte 90 % i året for å greie togradersmålet. DET betyr å skru av krana over natta, det! 

 

• Alle vet at denne omstillingen må skje uansett, både av klimahensyn og fordi olja en gang tar 

slutt.  

• Vi mener den må begynne nå, mens vi fremdeles kan hindre skadelige klimaendringer. Over 

tre fjerdedeler/åtti prosent av verdens allerede påviste fossile reserver må bli liggende hvis 

klimamålene skal nås.  

• Norge, som har tjent oss rike på det som skaper klimaproblemene, har et historisk og moralsk 

ansvar for å gå foran.  

• Dette er smart økonomisk politikk! En stor og statlig subsidiert oljeindustri hindrer omstilling til 

næringsliv som kan være konkurransedyktig i en verden som har løst klimakrisa. En planlagt 

utfasing av olje- og gassproduksjon frigjør kapital og kompetanse som kan brukes i det 

grønne skiftet. 

• Det er ikke grunn til å frykte massearbeidsløshet og fattigdom som følge av omstillinga - tenk 

over det: Klimaomstilling er jo en kjempejobb! I Tyskland har de skapt 400 000 2 grønne 

arbeidsplasser bare ved å omstille energisystemet sitt og satse på fornybar energi. 

• Vi må gi mer penger til forskning og teknologiutvikling innen fornybar energi, men også 

investere i å skalere opp grønne teknologier, som havvind. Det nytter ikke å forske på noe 

man ikke vil satse på. Grønne arbeidsplasser i Norge avhenger av hjemmemarkeder, som 

skjermes mot konkurranse fra fossilindustrien og som gis forutsigbare betingelser i 

oppbyggingsfasen.  

Vanlig påstand: 

“De Grønne har ingen løsninger for hva vi skal leve av etter olja.” 

Svar: 

• Tull! Vi har mange konkrete forslag til hvordan vi kan satse på klimajobber, innovasjon og 

utvikling av grønne teknologier på områder hvor Norge har kompetanse og naturgitte 

fordeler:  

• Havvind: Miljøpartiet De Grønne foreslår f.eks. å satse på havvind, fordi Norge har: (1) en 

lang, forblåst kystlinje, (2) flere tiårs erfaring med svære metallkonstruksjoner på havet og 

(3) drøssevis med eksperter på vindturbiner som bare klør i fingrene etter å få prøvd 

teknologien sin på et hjemmemarked.  

_______________________ 

2 Noen kilder sier 2 millioner: http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2013/08/04/tysk-folkebevegelse-for-fornybar-strom Dette er 

trolig bare sant om vi inkluderer hele “miljøsektoren”. 
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o Vi må gjøre som i elbilpolitikken, hvor en smart teknologi gis fordeler for å kunne 

konkurrere mot en dum teknologi; vi må beskytte fornybarteknologien mot konkurranse 

fra en oppblåst olje- og gassindustri, og skape forutsigbarhet slik at folk tør å investere.  

o Det har de gjort i Tyskland og Danmark, og de er allerede langt foran Norge i kappløpet 

om å bli best på det verden skal leve av etter olja.  

o Vi foreslår en plan for å bygge pilotanlegg og deretter lyse ut de første havblokkene for 

kommersiell drift innen 2018, med første fullskala havvindpark ferdig i 2020.   

o Vi vil innføre en ordning med innmatingstariffer, som garanterer en gitt pris for hver enhet 

fornybar strøm - dette gir forutsigbarhet og vil utløse investeringer. 

• Bioøkonomi: Norge er rikt på naturressurser - både til lands og til vanns! Hvis vi forvalter dem 

fornuftig, kan de fornybare ressursene som finnes i skogen, havet og i landbruket være en viktig 

del av levebrødet vårt i uoverskuelig framtid. Vi må satse på kunnskap, forskning og utvikling av 

nye næringer innen både “grønn” og “blå” bioøkonomi: 

o Vi vil satse på bærekraftig fiske og havbruk, blant annet gjennom investeringsstøtte til 

lukkede oppdrettsanlegg, kamp mot overfiske og mot oljeboring i sårbare gyteområder.  

o Vi vil satse på bærekraftig og dyrevennlig jordbruk, og sikre lønnsomhet for bøndene 

gjennom tollvern og pris, satse mer på økologiske driftsformer og øke 

selvforsyningsgraden. Vi vil forby nedbygging av matjord. 

o Vi vil satse på skog og bærekraftig skogbruk, og sikre et godt regelverk for miljøsertifisert 

skogbruk som fremmer biomangfold og karbonlagring i skogen.  

o Vi vil satse på biogass, og utnytte hogstavfall som energiressurs. Vi fritar miljøsertifisert 

biodrivstoff for drivstoffavgift, og etablerer et biogassprogram gjennom Enova.  

• Skipsfart: Skipsfart er areal- og ressurseffektivt som bare det, og Norge har vært - og er - en 

maritim stormakt. Det skal vi fortsette å være også når verftene ikke lenger bygger båter til 

oljeindustrien. Vi må satse på framtidens skipsfart, og utvikle nullutslippsteknologier.  

o Vi vil opprette et “Marinova” (50 mill.), etter modell fra Enova, for å støtte pilotprosjekter 

og kommersialisering av nullutslippsløsninger for skip. 

o Nullutslipp skal være krav ved flere ferjekonsesjoner. 3 

o Vi gir 100 mill. til forskning på framtidens nærskipsfart gjennom MAROFF- programmet. 

• Gründere og småbedrifter: I Norge finnes mange dyktige gründere, kreative og driftige 

småbedriftseiere og høyteknologiske miljøer i verdensklasse. Vi vil utløse det fulle potensialet hos 

alle gode krefter som driver næringsvirksomhet for å framskynde det grønne skiftet, og gir 2 

milliarder til gründere og småbedrifter i vårt alternative statsbudsjett: 

o Vi gir selvstendig næringsdrivende rett til minstefradrag på lik linje med arbeidstakere, 

bedrer sykelønnsordningen og omsorgspenger for dem og øker personfradraget for alle 

skatteytere til 65.400,- for å gjøre det lettere å klare seg på lav inntekt. 

o Nystartede bedrifter med inntil 5 ansatte skal få halv arbeidsgiveravgift de første 3 åra. 
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o Nye, grønne ideer er avhengig av risikovillig kapital for å realiseres! Vi foreslår et 

katapultprogram (200 mill.) for nyetablerte bedrifter og gir 1 milliard i statlig kapital til 

nye grønne investeringsfond. 

o Vi gir 400 millioner i økte bevilgninger til miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. 

 

Vanlig påstand: 

“Norsk olje er den reneste i verden, og dessuten er det god klimapolitikk å utvinne gass som kan 

erstatte kull på verdensmarkedet.” 

Svar: 

• All olje er skitten. Når man snakker om hvor “ren” norsk olje er, sikter man til tall som indikerer at 

utslippene ved produksjon av norsk olje er lavere enn gjennomsnittet i verden. Men forskjellene er 

helt marginale; over 95 % av utslippene kommer når vi brenner oljen - et oljefat slipper ut ca. 400 

kilo CO2 uansett hvor det er produsert.4  

• Produksjonsutslippene er heller ikke statiske, men varierer fra prosjekt til prosjekt; noen 

fossilforekomster er vanskelige å få tak i enn andre. I 2011 kom tall som viste at olje fra 

Midtøsten faktisk var “renere” enn norsk olje. Det krever mindre energi å hente fossile brensler 

opp fra ørkenen enn fra langt under havbunnen. 

• Hvis vi skal redusere karbonforurensningen globalt i det tempoet som er nødvendig, så må Norge 

bidra med utslippskutt på hjemmebane. SSB har påvist at oljekutt i Norge gir netto 

utslippsreduksjon globalt, og derfor klimagevinst. 

• Det er ingen beviser for at norsk gass bidrar til å erstatte kull på verdensmarkedet i dag. Det er 

ikke mulig å bare lete etter gass på norsk sokkel; å satse på gass betyr i Norge å satse på mer 

petroleumsvirksomhet som vanlig. Nye studier tyder også på at å erstatte kullkraft med gass ikke 

gir positiv klimaeffekt - faktisk kan metanutslipp fra gassproduksjon, - frakt og -bruk nulle ut den 

effekten.   

• Noen må la oljen og gassen sin ligge nå. Om ikke rike Norge vil gjøre det, hvem kan vi da 

forvente at skal ta ansvar?  

• Se også: “Verden trenger ikke norsk olje og gass” 

__________________________ 

3 Som Lavik - Opedal over Sognefjorden: http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Presse/Nyheter/Nasjonalt/pris-for- 

batterifergen 
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Vanlig påstand: 

“Havvindmøller er så dyrt at oljefondet vil være brukt opp på null komma svisj med De Grønnes 

politikk.” 

Svar: 

• De Grønne foreslår ikke å bruke av kapitalen i oljefondet til å investere i havvind i Norge. Vi 

viser i vårt alternative statsbudsjett hvordan vi kan bruke av avkastningen, via statsbudsjettet, 

til å kick-starte et nytt offshoreeventyr med havvind på norsk sokkel. 

• Havvind er ikke lønnsomt i dag, men på sikt vil Norge kunne bli verdensledende på grunn av 

vår kompetanse og våre naturgitte fortrinn. Staten kan spille en viktig rolle i å drive 

kostnadene ned, ved å gi gode økonomiske rammevilkår, slik at teknologien kan få modne og 

videreutvikles i fullskala kommersielle havvindparker. 

o Det globale prisfallet på solcelleteknologi skyldes i stor grad en slik aktiv, statlig politikk 

for å drive fram det grønne skiftet.  

• Selv om det koster å investere i det grønne skiftet innledningsvis, vil det lønne seg på sikt, 

både for planeten, sivilsasjonen og all oppvoksende ungdom i Norge som ønsker å tjene til 

livets opphold uten å ødelegge livets grunnlag.  

FAKTA OM SAKSFELTET: 

Forskning viser at: 

• Den globale gjennomsnittstemperaturen forsetter å øke. 11 av de 12 siste årene (1995 - 

2006) er blant de 12 varmeste årene siden målingene startet i 1850. 

• Gjennomsnittlig globalt havnivå steg gjennomsnittlig med 1,8 mm per år fra 1961 til 2003. 

• Den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen i det 21. århundre vil i henhold til ulike 

scenarier ligge mellom 1,1 og 6,4 oC avhengig av framtidig utslippsutvikling. 

• For at den globale oppvarminga skal stanse et sted under 2 grader er det nødvendig at land 

som Norge fra og med neste år begynner å kutte sine utslipp med mellom 8 og 10% i året. 

• I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ble det lagt opp til en utslippsøkning fram til 

2020. 

• I følge flere forskningsrapporter er det teoretisk sett fullt mulig at 100% av verdens 

energibehov er dekket av fornybare kilder, som vind og solenergi, innen de neste ti årene. 

• Danmark og Sverige har kuttet sine utslipp med hhv. 20 og 25% siden 1990.  

• I norsk olje og gassnæring har utslippene økt med 89% siden 1990. I Norge slipper hver 

innbygger ut 10,6 tonn CO2 i året, mot en svensk innbyggers 5,9 tonn. 

______________________ 

4 Sjekk oljehistoriker Helge Ryggviks bok “Norsk olje og klima” for mer fakta om dette.  
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• Utslipp fra norsk veitransport har økt med 32%, fra tungtransport har økt med 60% og fra 

innenriks luftfart med 40% siden 1990. 

De Grønne mener at: 

• Norge må starte omlegginga til fornybarsamfunnet i dag. Dette innebærer å begynne 

utfasinga av den norske oljeindustrien, og å slutte å lete etter mer fossile energikilder på 

norsk sokkel. Dagens subsidier til oljeindustrien må stanses. 

• Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for å gå foran som et godt eksempel på offensiv 

klimapolitikk, blant annet fordi vi forvalter en gigantisk oljeformue. Norge bør trekke ut 

oljefondets investeringer i fossil energi. 

• Norge bør begynne å gi 1 % av brutto nasjonalinntekt (en “klimaprosent”) til FNs grønne 

klimafond årlig. Pengene skal hovedsakelig tas fra oljefondet.  

• Skattesystemet må vris i en grønn retning. Miljøbelastende atferd og produkter må 

skattlegges i større grad, samtidig som en fjerner avgiftene på grønne alternativer. I 

statsbudsjettet foreslås det å gjennomføre grønne skatte- og avgiftsendringer på til sammen 

30 milliarder. 
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DYREVERN 

KJERNEBUDSKAP 

Vi vil ha velferd for alle – også dyr! Dyr har egenverdi, og alle dyr skal behandles med større respekt 

og omtanke enn i dag. 

4 SAKER Å TREKKE FRAM: 

1. Forby pelsdyroppdrett og import av pels, nå! 

Pelsdyroppdrett er naturstridig og lovstridig – rev og mink er ville rovdyr, og skal ikke leve 

hele livet i bur. Vi har foreslått på Stortinget å starte avvikling av norsk pelsdyroppdrett 

umiddelbart. Vi forbyr nye farmer, og gir oppdretterne fire års omstillingsstøtte. 

2. God dyrevelferd i land- og havbruket skal lønne seg! 

Dyra i land- og havbruket er individer og fortjener gode liv. Vi vil satse på vegetariske 

alternativer og gjøre det lønnsomt for bonden å investere i god dyrevelferd, gjennom 

produksjonsstøtte og lånebetingelser. Vi fremmer økologiske driftsmåter og færre dyr per 

arealenhet, og vil erstatte opplysningskontorene for kjøtt, egg og melk med en 

næringsuavhengighet informasjonstjeneste om mat og helse. 

3. Trygge rammer og rettsikkerhet for dyra! 

Alt for mange kjæledyr forlates og mishandles. Folk som vanskjøtter dyr blir sjeldent stilt til 

ansvar. Vi vil etablere sentre for hjemløse dyr i de største byene, gi dyreeiere innføring i godt 

dyrehold og ha en egen politienhet for dyrevernsaker (dyrepoliti). Vi vil ha et eget 

næringsuavhengig dyretilsyn; Mattilsynet skal ikke ha den oppgaven. 

4. Vern ville dyr! 

Naturvern og forbruksreduksjon er også dyrevern! Ville dyr får stadig mindre plass til å boltre 

seg på, utnyttes grovt av forfengelige og grådige mennesker, og trues av klimaendringer og 

forurensing. De Grønne vil verne mer natur og habitater, både i Norge og utlandet, og forby 

misbruk av dyr til underholdning – inkludert ville dyr i sirkus. 

 

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 

Vanlig påstand: 

“Det er ekstremt å forby pelsdyroppdrett - la oss heller satse på en bærekraftig utvikling i 

pelsnæringa, og stenge ned verstingene som mishandler dyra.” 
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Svar: 

• I dyrevelferdsloven står det at alt dyrehold i Norge skal gjennomføres i tråd med dyras 

artstypiske behov. Det er ikke et artstypisk behov for rev og mink å sitte stille i trange bur 

hele livet. Rev og mink er ville rovdyr – de skal jakte, grave, svømme og bevege seg fritt over 

store områder. 

• Selv om “versting”-pelsfarmene er ille, er det faktisk forskriftene som tillater pelsdyroppdrett 

som er hovedproblemet. Pelsdyroppdrett er i seg selv uforenelig med god dyrevelferd, også 

når det drives forskriftmessig. 

o Til ettertanke: Rev som avles for pelsen kan, etter forskriftene, holdes på et gulvareal på 

1,2 kvadratmeter – mink får enda mindre. Retningslinjer for hold av dyr i dyrepark (1995) 

sier derimot at rev bør ha minst 1 dekar per familie, og at hver enkelt mink bør ha minst 

100 kvadratmeter og tilgang til vann. 

• Ville du latt hunden din bo i et trangt bur hele lives? Nei, tenkte det. Selv ikke tamme eller 

domestiserte dyr trives i bur. Det går ikke an å avle fram rovdyr som digger å leve i bur – 

både stereotyp og passiv/apastisk adferd hos dyra kan vitne om lidelse og frustrasjon. 

Vanlig påstand: 

“Dere er mer opptatt av dyr enn av mennesker.” 

Svar: 

• Vi vil ha velferd for alle – mennesker og dyr. Grønn solidaritet strekker seg lenger enn kun til 

å omhandle mennesker; men den omhandler også mennesker, i alle land – inkludert 

framtidige generasjoner. 

• Vi ser ikke på mennesket som hevet over naturen, men som en del av den – akkurat som 

dyra! Det betyr ikke at vi vil likebehandle mennesker og dyr i alle henseende, men at vi 

anerkjenner dyrs egenverdi og rett til å få utløp for sine artstypiske behov.1 Dyr skal ha 

tilgang til naturlig utemiljø, livsutfoldelse og hvile, akkurat som mennesker. 

• Kan du lide, og blir utsatt for lidelse, så bør det vedtas politikk som gjør at lidelsen blir 

redusert, uansett hvilken art du tilhører. Vi vil skjerme både dyr og mennesker fra unødig 

lidelse. 

______________________ 

1 Også menneskers artstypiske behov skal med i ligningen. En katt og et menneske har ulike artstypiske behov og trekk, noe 

som ikke taler for praktisk likebehandling. Et artstypisk trekk som deles av nærsagt alle arter, er tendensen til å bry seg mest 

om individer og grupper fra sin egen art. 
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Vanlig påstand: 

“Vil dere at alle skal bli veganere, eller? Hva skal bøndene leve av?” 

Svar: 

• Selv om det at flere velger et vegansk levesett nok kan både klima, miljø og dyr, er ikke 

Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne veganistiske organisasjoner. Vi arbeider for å 

redusere kjøttforbruk og –produksjon, og gjøre investeringer i dyrevelferd lønnsomme – samt 

kravene for godt dyrehold strengere, men anerkjenner at også egg, kjøtt og melk vil spille en 

rolle når vi skal øke norsk selvforsyning av mat. 

o Dagens kjøttproduksjon må bli mindre intensiv, og styres over på husdyrslag som utnytter 

grovfôr og beitearealene best. Den betydelige kraftfôrbruken hos disse husdyrene må ned 

til høyst 25% på månedbasis. Fôropptak på utmarksbeite må gi minst like stor uttelling 

som bruk av grovfôr fra innmark i tilskuddssytemet. 

o Vi vil styrke andre produksjoner innen jordbruket enn melk og kjøtt, for eksempel 

grønnsaker og frukt. 

Vanlig påstand: 

“Venstre og SV er like gode på dyrevern som De Grønne.” 

Svar: 

• Miljøpartiet De Grønne fikk høyest score fra både NOAH (9/10 poeng) og Dyrevernalliansen 

(terningkast 6) for vår dyrevernpolitikk før valget i 2013. Venstre og SV rangerer på 2. og 3. 

plass; de viser mye god vilje, men lite gjennomføringsevne. 

o Venstre: NOAH mener Venstre fokuserer for lite på dyrevern på Stortinget. Venstre 

vil bare “vurdere” å opprette et dyretilsyn, og har ingenting imot å legge en slik 

organisasjon under Mattilsynet. Venstre støtter norsk hval- og selfanst.2 Dyrevern blir 

neppe prioritert i Venstre i sitt samarbeid med Høyre (2/10 poeng fra NOAH) og FrP 

(3/10). 

o SV: SVs praktiske dyrevernspolitikk har sviktet i deres samarbeid med andre partier. 

Under de rødgrønne var det Senterpartiet som styrte Landbruksdepartementet (og 

dermed Mattilsynet, som har ansvar for dyretilsyn i dag). Senterpartiet har fått 

karakter 0 av 10 fra NOAH; SV har med dette vist at dyrevern ikke har vært blant 

deres prioriterte saker. SV vil bare forby “bruk av elefanter” (ikke alle ville dyr) i 

sirkus, og nevner ikke hval- og selfangst. 
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FAKTA OM SAKSFELTET: 

Hvorfor er dyrevern viktig? Filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) skrev det slik: 

«Spørsmålet er ikke “Kan de tenke?” eller “kan de snakke?” - men “Kan de lide?”» 

Følelsesdelen av hjernen tilhører hjernens «gamledel». Evolusjonsteorien viser til at denne ble utviklet 

allerede i reptil- eller fiskestadiet. Nervesystemet er enda eldre, og finnes hos virvelløse dyr. Dette er 

ikke så rart, ettersom at følelser og nerver er vesentlige deler av mange arters overlevelsesstrategi. 

Gjennom evolusjonen har denne utviklet seg. Mennesker har flere nyanser. 

____________________ 

2 Merk at også en del MDG-fylkeslag i Nord-Norge støtter dette, og at Rasmus Hansson har reservert seg mot De Grønnes 

arbeidsprogram om hval- og selfangst. 
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SKOLE- OG UTDANNINGSPOLITIKK 
Se også Grønn Ungdoms skolepolitiske plattform. 

KJERNEBUDSKAP 

“Vi vil ha en god, mangfoldig skole - som ser hele eleven og utdanner hele mennesker.” 

 4 SAKER Å TREKKE FRAM: 

1. Vi krever kamp mot mobbing og mer helsepersonell inn i skolen! 

Psykiske lidelser og vansker er på fremmarsj hos unge, kampen mot mobbing er ikke over og 

fortsatt er det mangel på helsepersonell i skolen. Derfor har vi foreslått flere tiltak for å 

bekjempe mobbing og gi elevene et bedre psykisk helsetilbud i vår skolepolitiske platform. 

2. Yrkesfagene må få en ny giv! 

Det grønne skiftet kommer ikke uten fagarbeidere. Derfor har Grønn Ungdom og Miljøpartiet 

De Grønne vedtatt en resolusjon hvor vi lister opp 15 tiltak for å redusere frafall og øke 

kvaliteten på de yrkesfaglige videregående linjene. 

3. Mer frihet til læreren! 

Læreren bruker i dag store deler av arbeidstida på unødvendig byråkrati. Vi vil gi læreren mer 

tid til undervisning av skolens viktigste mennesker – elevene. Da må vi redusere kravene til 

unødvendig rapportering og dokumentasjon, og sørge for å ansette flere til å gjøre 

administrative oppgaver. 

4. Flere elevrettigheter, styrket elevdemokrati og mer elevmedvirkning! 

For at elevens rettigheter skal ivaretas mener Grønn Ungdom at elevrådene må ha reell 

medbestemmelsesrett. Det er helt essensielt at alle elever i norsk skole får opplæring i de 

rettighetene de har. Les mer i vår skolepolitiske plattform. 

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 

Vanlig påstand: 

 

“Når dere går inn for nivådeling åpner dere for klasseskiller mellom svake og sterke elever som bare 

vil forsterke de negative forskjellene enda mer.” 

Svar: 

• Vi går inn for en moderat nivådeling i et begrenset utvalg fag. 
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o Arbeidsprogrammet sier at vi vil: “Åpne for en moderat utvidelse av skolenes 

anledning til å gruppere elevene etter nivå og interesser, spesielt i matematikk og 

språkfag.” 

• Dette er ikke det samme som å dele opp klasser og undervisning. Det handler om å gi 

læreren frihet til å utfordre de elevene som kommer langt i et fag med mer krevende 

oppgaver. 

Vanlig påstand: 

“Vil dere ikke at elevene skal være på skolen, siden dere vil fjerne fraværsgrense?” 

Svar: 

• Det er selvsagt viktig at elevene skal møte opp i undervisningen. Vi mener imidlertid at det å 

innføre en rigid fraværsgrense er å behandle symptomet og ikke selve problemet. 

o Heller enn å straffe elever som av ulike årsaker ikke møter til all undervisning, må en 

spørre seg hvorfor disse elevene ikke stiller opp, og iverksette tiltak deretter. 

• Lærere har allerede sanksjonsmuligheter overfor elever som faktisk ikke har vært nok på 

skolen til at læreren har undervisningsgrunnlag. Vi vil at læreren, og ikke at en stivbeint regel 

fra politikerhold, skal avgjøre om det er grunnlag for å vurdere elevenes fagkompetanse. 

Vanlig påstand: 

“Dere stiller ikke ordentlige krav til elevene når dere ikke vil gi lærerne sanksjonsmuligheter ved 

fravær.” 

Svar: 

• Grønn Ungdom mener at elever som har valgt å gå på videregående skole skal ha krav å 

forholde seg til. 

• Vi mener imidlertid ikke at alle elever er like, og at den mengden undervisning som er 

nødvendig for å gi en elev karakter er lik hos alle elever. 

• Læreren skal avgjøre om det er vurderingsgrunnlag for den enkelte elev, basert på 

kompetanse og innsats sett i sammenheng med livssituasjon og ekstreme forhold. 

Vanlig påstand:	  	  

“Når dere vil innføre en time fysisk aktivitet hver dag, så må dere også foreslå å ta noe ut av skolen!” 

Svar: 

• Én time fysisk aktivitet om dagen er ikke synonymt med én time ekstra på timeplanen. Det er 

rom for mer fysisk aktivitet innen dagens timetall. Fysisk aktivitet kan legges inn i – og 

kombineres med – de fleste fag. 
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• Fysisk aktivitet trenger ikke være gymtimer. Det kan for eksempel være en tur i skogen i 

naturfagstimene, eller en uteundervisning av ymse slag. 

• Det viktigste er at barn i norsk skole allerede fra de er små blir vant til en riktig mengde 

aktivitet. Stillesitting og overvekt er et altfor stort – og stadig større – folkehelseproblem. 

Vanlig påstand: 

“Hva med studentpolitikk? Det har dere ikke noe av!” 

Svar: 

• Jo, det har vi gitt: De Grønne ønsker frittstående universiteter som kan tilby utdanning på 
aller høyeste nivå og drive både grunnforskning og annen forskning etter egne prioriteringer.  

• Vi verner om gratisprinsippet, og vil ikke innføre studieavgift. Derimot har vi foreslått 11 
måneders studiestøtte i vårt alternative statsbudsjett. 

• Vi vil at offentlig finansiert forskning (data og publikasjoner) skal frigis (Open Access) og være 
gratis tilgjengelig for alle. 

• Vi vil bygge 3000 nye studenboliger i året til behovet er dekket. 

FAKTA OM SAKSFELTET: 
 
Grønn Ungdoms grunnlagspolitikk for skole fra 2012 gir deg en god innføring.  
	  

De Grønne mener at: 
 

• Skolen skal se hele eleven - derfor går vi inn for mer praktiske, kreative og estetiske valgfag 
allerede i grunnskolen.  

• Skolens formålsparagraf må bli livssynsnøytral. Skolen skal romme og stimulere alle elever, 
uavhengig av livvsyn.  

• Antallet skoletimer per dag må ikke økes. Skolen er ikke den eneste arenaen for læring, og 
friheten til - og ansvaret for - å disponere egen tid har egenverdi. En underfinansiert 
heldagsskolereform betyr ikke nødvendigvis bedre læring, bare lenger skoledag. 

• Seksualundervisninga må styrkes, og fokusere mer på voldekt og overgrepsproblematikk. Vi 
ønsker en bredere seksualundervisning som tar for seg sunne, sikre og samtykkende 
relasjoner. En grundig seksualundervisning kan forebygge både grenseoverskridende atferd 
og psykiske helseplager knyttet til kropp, legning og kjønnsidentet.  

• Elevene skal ha mulighet til å stryke opp til 14 dager fravær fra vitnemålet for politisk eller 
organisatorisk arbeid. 
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L I K E S T I L L I N G   
	  

Se også Grønn Ungdoms likestillingspolitiske plattform. 
 

3 SAKER Å TREKKE FRAM: 
 

1. Du er ikke ditt kjønn! 
Kjønnsidentitet og kjønnsroller skal ikke påvirke menneskers tilgang til politisk eller økonomisk 
makt. De Grønne ønsker seg ikke bare en formell likestilling, der kvinner og menn har like 
rettigheter, vi jobber for reell mulighetslikhet og at alle skal være mest mulig frie for 
hemmende fordommer - uavhengig av kjønn. 
 
 

2. Det finnes flere kjønnskategorier enn to! 
Alle skal være frie til å definere og leve ut sin egen kjønnsidentitet, også på tvers av det 
heteronormative. Myndighetene må anerkjenne at det eksisterer flere kjønnskategorier enn 
kvinne og mann, og innføre et tredje juridisk kjønn. 
 

3. Nei til retusjert reklame! 
I dag lider 230.000 norske kvinner av spiseforstyrrelser. Anoreksi er den tredje vanligste 
dødsårsaken i Europa blant unge kvinner. De Grønne vil bekjempe kroppshysteriet. Vi vil både 
ha mindre reklame i det offentlige, og kreve at reklame som framstiller manipulerte 
mennesker skal være tydelig merket. 

 

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
 
 
Vanlig påstand: 
 
“Miljøpartiet De Grønne har ingen konkret politikk på likestilling.” 
Svar: 

• Grønne partier globalt springer ut fra miljøbevegelsen, fredsbevegelsen og kvinnebevegelsen, 
og Miljøpartiet De Grønne er intet unntak.  

o I charteret til Global Greens, som Miljøpartiet De Grønne er tilsluttet, står det at 
grønne partier skal arbeide for “likestilling mellom kvinner og menn på alle områder 
av det sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle liv” (2012).  

• Selv om likestillingspolitikken til De Grønne kan bli mer konkret, utfyllende og spisset (noe 
bl.a. vi i Grønn Ungdom jobber for - vår likestillingsplattform er kanskje den mest progressive 
i landet), har partiet et uttalt mål om å føre en feministisk politikk, og vi foreslår også 
konkrete punkter: 

• De Grønne krever likelønn og reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker, og 
arbeider bl.a. for like vilkår for skiftarbeid i industrien og turnus i helse- og sosialsektoren.  

• De Grønne jobber for kortere arbeidstid, noe som vil gjøre det lettere for både kvinner og 
menn å kombinere jobb med omsorgsoppgaver i hjemmet.  

o Grønn Ungdom skriver i sin likestillingsplattform: “I takt med en gradvis og generell 
arbeidstidsforkorting, minst ned til 6 timers normalarbeidsdag, må lønnsforskjellene 
utjevnes etter prinsippet om “lik lønn for arbeid av lik verdi”. 

• De Grønne vil motarbeide alle forsøk på å innskrenke retten til selvbestemt abort. 
• De Grønne vil forebygge voldtekt, bl.a. med tidligere og bedre seksualundervisning, som tar 

opp overgrepsproblematikk og sunne relasjoner. Vi vil opprette en nasjonal 
etterforskningsenhet for voldtekt i politiet, og sikre nødvendige midler til krisesentre og 
voldtektsmottak i hele landet. 



	   19	   	  

• I tillegg mener vi at likestilling handler om mer enn det materialistiske. Så lenge “løpe som en 
jente” er negativt ladet og byene våre er fulle av seksualiserte, urealistisk retursjerte idealer, 
vil vi ikke oppnå likestilling. Så lenge gutter føler at de ikke kan vise følelser fordi “gutter 
gråter ikke”, så vil vi ikke oppnå likestilling.  

• De Grønne anser at likestilling og likeverd skal gjelde alle, og vil gi “transpersoner og 
kjønnsminoriteter diskrimineringsvern i lovverket”.  

o Grønn Ungdoms likestillingsplattform er mer gjennomført når det gjelder LHBTIQ+-
rettigheter enn MDGs program, og inkluderer krav om at lærere skal utdannes i 
normkritisk pedagogikk, innføring av tredje juridisk kjønn og kjønnsnøytrale 
pronomen, bedre behandlingstilbud for transpersoner og beskyttelse av LHBTIQ+-
flyktninger. 

 

Vanlig påstand: 
 
“De grønne kan ikke tas alvorlig på likestilling og feminisme sålenge de er for å oppheve 
sexkjøpsloven.” 
Svar: 

• I Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram for 2013 - 2017 står det at partiet vil: “Avvikle 
sexkjøpsloven og fokusere etterforskningsinnsatsen mot hallikvirksomhet og vold mot 
prostituerte.” 

o Grønn Ungdom har tatt aktivt stilling mot dette punktet, og mener sexkjøpsloven må 
beholdes og håndheves bedre - en avvikling nå, etter bare fem år, vil være forhastet. 
Rapporter tyder på at loven virker etter hensikten, men datagrunnlaget kan bli bedre. 
Viser det seg at loven i praksis forverrer situasjonen for prostituerte, må vi åpne for å 
justere praksis. 

o Sexkjøpsloven er et stridsspørsmål i Miljøpartiet De Grønne, og voteringen over 
programpunktet på landsmøtet i 2013 var veldig jevn. Det er grunn til å forvente 
omkamp om punktet i 2017. 

• De Grønne er mot sexkjøpsloven fordi enkelte funn kan vitne om at loven har forverret 
livssituasjonen for de prostituerte. Partiet lytter til organisasjoner som jobber daglig med 
prostituerte, som Pro Senteret, og sier nei til sex-kjøpsloven. Fordi argumentasjonen bygger 
på hensynet til kvinnenes situasjon og et ønske om ikke å gjøre denne verre, er det uredelig å 
påstå at dette gjør partiet mindre opptatt av likestilling eller kvinners rettigheter og levekår.  
 
 

Vanlig påstand: 
 
“Den høye andelen kvinner som jobber deltid (34,5 % av kvinner mot 13,7 % menn) er en av de store 
likestillingsutfordingene, men De Grønne vil jo helst at vi alle skal jobbe mer deltid.” 
Svar: 

• Frivillig deltid er ikke et problem i seg selv, det er den skjeve fordelingen av deltid mellom 
kvinner og menn, samt graden av ufrivillig deltidsarbeid, som er problemet.  

• Når kvinner jobber deltid, blir mannens inntekt viktigere og kvinnen ender mest sannsynlig 
med hovedansvaret hjemme. Dette gjør kvinner mindre selvstendige økonomisk og kan føre 
til at mannen får mindre tid med barna.  

• Det at en familie bestemmer seg for at de klarer seg med litt mindre inntekt og litt mer tid er 
imidlertid et gode. Da har familien tatt et valg om å prioritere tid foran penger og ting, og det 
er akkurat dette klimakrisa krever av oss: Lavere forbruk. 

• De Grønne skiller mellom frivillig og ufrivillig deltid, og er negative til sistnevnte. Vi vil 
“videreføre arbeidsmiljølovens bestemmelser om vikarbruk, midlertidige ansettelser og 
deltidskontrakter.” (Programpunktet ble vedtatt før regjeringen Solbergs endringer av 
arbeidsmiljøloven, noe som innebærer at vi er mot disse endringene).   
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FAKTA OM SAKSFELTET: 
 

• De siste 50 årene har vi sett en revolusjon når det gjelder organiseringen av samfunnet vårt. 
Når historikerne ser tilbake på vår tid vil de kanskje telle likestillingsrevolusjonen som, ved 
siden av klimaendringer, den viktigste hendelsen i vår tid.  

• Vi skal ikke lenger tilbake enn til 1978 før kvinner måtte ydmykes foran en nemd for å ta 
abort.  

• Litt statistikk:  
o I 1975 var under halvparten av kvinner i lønnsarbeid, i 2007 var tallet 78% 

(Holst  2009). 
o Av Norges ordførere er 77,5% menn og 22,5% kvinner 
o På stortinget er 60,4% menn og 39,6% kvinner. 
o Av daglige ledere i aksjeselskaper (AS) er 84,6% kvinner og 15,4% menn 
o Av styremeldemmer i aksjeselskap er 82,1% menn og 17.9 % kvinner. 
o Kvinner tjener i snitt 85,8% av det menn tjener. 

 

De Grønne mener at: 
 

• Feminisme og likestilling har vært viktig for den grønne bevegelsen fra starten av og mange 
av våre søsterpartier (blant andre Miljöpartiet i Sverige) er veldig sterke på området.  

• De Grønne ønsker seg ikke bare en formell likestilling, der kvinner og menn har like 
rettigheter, men jobber for reell mulighetslikhet og at alle skal være mest mulig frie for 
hemmende fordommer, uavhengig av kjønnsidentitet og seksuell orientering. 

• Det finnes strukturelle forhold som kan føre til at særlig kvinners liv blir vanskeligere. Grovt 
sagt kan vi si at kvinner jobber turnus i helsevesenet og menn jobber skift i industrien. 
Helsevesenet er preget av mye deltid og lav lønn, mens skiftarbeid gjerne preges av mer 
heltid og høyere lønn. De grønne mener dette er del av en trend der kvinnearbeid valueres 
lavere enn arbeid utført av menn og vil arbeide for lønnsutgjevning.  

• Det er viktig for De Grønne at likestilling ikke bare handler om den hvite middelklassen. I 
arbeidsprogrammet fokuseres det mye på å følge opp innvandrerkvinner bedre slik at de kan 
komme inn i arbeidslivet, lære språk og ta aktivt del i samfunnslivet.  

• Vi vil styrke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i familien. Dette gjør vi 
blant annet ved å opprettholde og styrke landets overgreps- og voldtektsmottak og sikre 
midler til krisesentre for både kvinner, barn og menn. Det er viktig at slike tilbud gjelder også 
for menn, som ofte kan være uten åpenbare muligheter, skulle de oppleve for eksempel 
mishandling.  

• Den grønne likestillingen er en likestilling som tar inn over seg at kjønn ikke er klart avgrenset 
til to bokser, mann og kvinne. Istedet mener vi at det bør være fritt for den enkelte å definere 
sin kjønnsidentitet. I dag blir mennesker som ikke passer inn i tokjønnssystemt uverdig 
behandlet både juridisk og i helsevesenet.  

 
Se også: SKEIV POLITIKK 
____________________ 

2 Merk at denne tilnærmingen høster kritikk fra enkelte kjønnsforskere: 

http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=91757 “Summen av tiltak og bekymringer som retter seg 

spesifikt mot innvandrerkvinner i MDGs arbeidsprogram tilsier at partiets verdsetting av såkalt kulturelt mangfold 

ikke kan tolkes som en verdsetting av noen form for grunnleggende kulturell forskjell.” 

3 Merk at det fremdeles er et noe åpent spørsmål hva “grønn feminisme” betyr for akkurat Miljøpartiet De Grønne. Det finnes 

flere understrømmer av feministisk tankegods som vektlegges ulikt av ulike grønne partier, og De Grønne har en jobb å gjøre 

med å finne seg selv her. “Den grønne likestillingen” i dette punktet må forstås som Grønn Ungdoms favorittstrømning, som 

kombinerer queer-feminisme, økofeministiske elementer og mer tradisjonell kvinnekamp. Det kan dog være lurt å unngå de 

store ideologiske debattene i paneldebatt i skolevalget.   
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S K E I V  P O L I T I K K   
	  

Se også Grønn Ungdoms likestillingsplattform. 
 

3 SAKER Å TREKKE FRAM: 
	  

1. Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytralepersonnummer.  
I dag tvinges en nesten gjennomgående til å plassere seg selv enten i kategorien kvinne eller 
mann. Dette diskriminerer de av oss som ikke definerer seg innenfor disse kategoriene. 

 

2. Jobbe for bedre beskyttelse av mennesker som forfølges på bakgrunn av legning 
 og/eller kjønnsidentitet. Disse må få et fristed i Norge.  

Selv om vi har en vei å gå i Norge, er rettighetene for legnings- og kjønnsminoriteter heldigvis 
langt bedre enn i en rekke andre land i verden hvor homofile og transpersoner forfølges 
systematisk. Disse menneskene bør ha krav på beskyttelse.  

 

3. Alle som jobber med barn må utdannes i normkritikk. 
Pedagoger skal være bevisste på - og stimulere til refleksjon om – kjønnsroller og 
likestillingsspørsmål i det daglige. Pedagogiske tilnærminger med et kritisk blikk på sosiale 
normer knyttet til kjønn og seksualitet må fremmes. 

	  

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
 
Vanlig påstand: 
 
“I Norge har jo homofile samme rettigheter som alle andre.” 
Svar: 

• Andre seksuelle orienteringer enn heterofili er fortsatt sett på som annerledes og noe som en 
kan velge å tolerere eller ikke, også i Norge. Dette skyldes den såkalt heteronormative (og 
feilaktige) antagelsen at den eneste «normale» samlivsformen er mellom to mennesker av 
motsatt kjønn. 

• Heterofile trenger ikke jobbe for å bli godtatt daglig. Det må homofile, bifile og transpersoner. 
Grønn Ungdom vil ha et samfunn der ingen må leve i frykt for at foreldre, omsorgspersoner 
eller andre ikke skal akseptere ens seksuelle orientering. 

 

Vanlig påstand: 
 
“Normkritikk i skolen er en tvangstrøye hvor alle skal bli homofile gutter i rosa kjole. At mennesker 
selv velger hvordan de skal leve er den eneste sanne friheten.” 
Svar: 

• “Frie” valg begrenses av sosiale sanksjoner i dag. Menn som gjør “feminine” ting risikerer å 
mobbes. Normkritikk setter lys på normene som legitimerer de sosiale sanksjonene.  

• Normkritikk handler nettopp om å legge til rette for et mangfold av valgmuligheter for 
individet. I en fri verden skal gutter kunne velge mellom å gå i bukser eller kjole uten at det 
blir sett på som rart.  

 

Vanlig påstand: 
 
“Kjernefamilien er den beste familien.” 
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Svar: 
 
 

• Vi er ikke imot kjernefamilien, men vi tror ikke at det er den eneste riktige 
familiekonstellasjonen.  

• Vi grønne mener at alle mennesker har rett til å forme egne liv. Hvor god familien er avgjøres 
ikke av kjønnsidentiteten til foreldrene.  

 

Vanlig påstand: 
 
“Likestillingen har gått så langt at vi snart ender som intetkjønn.” 
 

Svar: 
 
 

• Likestillingen har ikke gått for langt. Hva slags kjønn og kjønnsidentitet du har definerer 
fortsatt i stor grad hvor mye makt og innflytelse du kan få, både politisk og økonomisk. 

• Vår politikk har ikke som mål at alle skal bli intetkjønn, bare at alle skal ha rett til å definere 
sin egen kjønnsidentitet og sitt eget kjønnsuttrykk. 

• Vi vil gjøre livet lettere for alle som faller utenfor det heteronormative - normer som bygger 
opp rundt tradisjonelle stereotyper om maskuline, aggressive menn og feminine, myke 
kvinner som det eneste “naturlige”. 

•  

Vanlig påstand: 
 

“Blir ikke samfunnet veldig rart om vi åpnet opp for en tredje kjønnskategori?” 
 

Svar: 
 
 

• Flere land, som f.eks. Nepal, har en tredje kjønnskategori og det fungerer bra.  
• Det er ikke en naturlov som sier at det kun eksisterer juridisk kjønn kvinne og juridisk kjønn 

mann.  
o Kjønn er både en sosial kategori og en biologisk kategori, og også på biologisk side er 

naturen mindre binær enn tradisjonen tilsier, gitt at det finnes f.eks. interseksualitet. 
 

FAKTA OM SAKSFELTET:  
	  

• ”LHBTIQ+” er en forkortelse som står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, 
interseksuelle og queer-personer. ”+”-tegnet indikerer alle som måtte falle utenfor disse 
kjønnsidentitetskategoriene.  

o Også brukt er: LHBT og LHBTQ.  
• Siden 1972 er ikke lenger homoseksuelle handlinger mellom menn straffbart i Norge. Homofile 

kan inngå ekteskap i Norge, adoptere og lesbiske par har rett til assistert befruktning.  
• Norge praktiserer fortsatt tvangssterilisering av de av oss som ønsker å endre juridisk kjønn 

slikt at det samsvarer med kjønnsidentiten, men regjeringen har varslet at dette kravet skal 
fjernes. 

• Kartlegginger av levekårene for LHBTIQ+-personer viser at et mindretall viser tegn til 
marginalisering gjennom større symptombelastninger både når det gjelder somatiske lidelser 
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og psykisk helseproblemer, lavere tilfredshet med livet, flere negative erfaringer på arbeids- 
og studiested og mindre åpenhet om egen seksuell orientering.  

o Når det gjelder selvmordrelaterte forhold er LHBTIQ+-gruppen fremdeles 
overrepresentert på statistikken over selvmordstanker og selvmordsforsøk. 
Befolkningens holdninger til LHBTIQ+-personer er en viktig leverkårsfaktor. 

o Rapporten viser at det er stor og økende oppslutning omkring positive holdninger til 
LHBTIQ+-personer på generelt grunnlag, samtidig som negative holdninger og 
handlinger kan påvises i konkrete situasjoner. 

 

De Grønne mener: 
 

• De Grønne er tilhengere av mangfold, og i prinsipprogrammet står det følgende: “Mangfold er 
en forutsetning for å finne nye løsninger på kollektive og individuelle utfordringer. Vi grønne 
mener at alle mennesker har rett til å foreta egne valg, uttrykke seg fritt og forme egne liv – 
men med respekt for andres liv og behov. Denne friheten omfatter de sosiale, kulturelle, 
intellektuelle og åndelige aspektene i et menneskes liv, så vel som de materielle. Å sikre 
mangfoldet krever gjensidig forståelse, respekt og aktiv beskyttelse. Mangfold beskytter mot 
intoleranse, ekstremisme og totalitære styresett, og er en uunnværlig kilde til inspirasjon og 
fornyelse.” 

• Solidaritet med alle verdens mennesker er også en grunnpilar i grønn politikk. I Sverige og i 
Europa er De Grønne mest progressive partiene på LHBTQ-politikk, og har eierskap på 
saksfeltet. 

• I Arbeidsprogrammet til De Grønne står det et punkt om å bedre skolemiljøet og stoppe 
mobbing. De Grønne vil også stanse tvangssteriliseringen. 

• Grønn Ungdom har vedtatt en egen likestillingsplattform (som innspill til Miljøpartiet De 
Grønne), og jobber med normkritikk og kritiserer det heteronormative.  

o Samfunnet bygges etter normer som forutsetter at alle er født enten mann eller 
kvinne og er heterofile. For personer som ikke passer inn i denne normen kan dette 
oppleves som svært begrensende. Dette kan vi endre på med normkritikk. 

• Grønn Ungdom mener at et hvert menneske skal ha friheten til å definere sin egen 
kjønnsidentitet, og har råderett over egen kropp. 

 

Se også: LIKESTILLING 
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L A N D B R U K  O G  M A T P O L I T I K K  

3 SAKER Å TREKKE FRAM: 
	  

1. Bærekraftig og rettferdig matproduksjon, nå! 
 Vi jobber for et mer bærekraftig landbruk med bedre dyrevelferd og økt selvforsyning. Vi vil at 
 dyra skal få spise kortreist, norsk gress - ikke kraftfôr basert på brasiliansk soya, som bidrar til 
 å rasere regnskog og svekke matsikkerheten.  
 
 
2. Vern matjorda!  
 Kun 3% av Norges totale areale er dyrkbar mark. Kun 1% er egnet til kornproduksjon. Likevel 
 prioriterer regjeringa å bygge IKEA på dette arealet. Vi må ta kampen for jordvern, og innføre 
 totalforbud mot nedbygging av matjord. 
 

3. Klimavennlig diett - vi må spise mindre kjøtt.  
 Av både miljømessige og folkehelsemessige hensyn burde vi spise mindre kjøtt, og fremme 
 vegetariske alternativer. Derfor vil vi satse mer på produksjon av korn, frukt og grønt, og 
 avvikle opplysningskontorene for egg, kjøtt og melk til fordel for næringsuavhengige 
 opplysningstjenester.   
	  

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
 
 
Vanlig påstand: 
 
“Vil dere at alle skal bli veganere, eller? Hva skal bøndene leve av?” 
Svar: 

• Selv om det at flere velger et vegansk levesett nok kan skåne både klima, miljø og dyr, er ikke 
Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne veganistiske organisasjoner. Vi arbeider for å 
redusere kjøttforbruk og -produksjon, og gjøre investeringer i dyrevelferd lønnsomme - samt 
kravene for godt dyrehold strengere, men anerkjenner at også egg, kjøtt og melk vil spille en 
rolle når vi skal øke norsk selvforsyning av mat. 

o Dagens kjøttproduksjon må bli mindre intensiv, og styres over på husdyrslag som 
utnytter grovfôr og beitearealene best. Den betydelige kraftfôrbruken hos disse 
husdyrene må ned til høyst 25 % på månedsbasis. Fôropptak på utmarksbeite må gi 
minst like stor uttelling som bruk av grovfôr fra innmark i tilskuddssystemet. 

o Vi vil styrke andre produksjoner innen jordbruket enn melk og kjøtt, for eksempel 
grønnsaker og frukt.  

 
Vanlig påstand: 
 
 
“Rovdyrpolitikken deres er det mest landbruksfiendtlige som har skjedd norsk politikk! Dere tar ikke 
hensyn til sauebøndene!“ 
 

 
 
 



	   25	   	  

Svar: 
 
 

• Det er feil. Vi forsøker å ha to tanker i hodet samtidig: Grønn Ungdom og De Grønne ønsker 
at det skal være levedyktige rovdyrbestander i Norge, samtidig som vi vil gjøre det mulig å 
drive beitenæring.  

• Vi har forståelse for at rovdyrangrep er alvorlig for de bøndene som rammes av det. Derfor 
foreslår De Grønne langt større tilskudd til beitenæringa (vi øker tilskuddene til dyr på 
utmarksbeite med 50 prosent). Vi vil også satse hardt på tiltak som forebygger rovdyrangrep, 
som f.eks: gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt. 

• Vi gir 50 millioner i vårt alternative statsbudsjett til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 
rovviltforvaltningen. 

• Det må satses mer helhetlig og systematisk på forskning og prosjekter for å finne gode 
løsninger som ikke innebærer å utrydde ulv, jerv og bjørn fra norsk natur. Rovdyr er en 
naturlig del av norsk fauna, og økosystemet mister integritet, stabilitet og skjønnhet om 
mennesker skulle utrydde dem.    

 

Vanlig påstand: 
 
“At Norge skal bli mer selvforsynte og beskytte norsk landbruk med tollmurer er proteksjonistisk og 
usolidarisk overfor fattige land som trenger markeder for sine landbruksprodukter.” 
Svar: 

• Befolkningsvekst vil gjøre det nødvendig å øke den globale matproduksjonen i årene som 
kommer. Samtidig gjør tap av matjord og press på økosystemer det vanskeligere å produsere 
mat.  

o FN anslår at matproduksjonen globalt vil falle med 2 % hvert tiår framover, mens 
behovet for mat vil øke med 14 % hvert tiår.  

• I solidaritet med alle som går sultne har rike land et ansvar for å utnytte egen matjord til å 
produsere så mye menneskemat som mulig, samt hindre matsvinn og sløsing. 

• Vi kan ikke legge unødvendig beslag på matjord i det globale Sør (f.eks. til produksjon av 
dyrefôr til vårt skyhøye kjøttforbruk). 

• De Grønne vil fremme prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale 
forhandlinger.  

• Vi er tilhengere av internasjonal handel og utveksling av varer og tjenester over 
landsgrensene, så fremt handelen er rettferdig og bærekraftig. 

• Vi mener det er viktig at fattige land får mulighet til å bygge opp og beskytte egne 
hjemmemarkeder for sine landbruksprodukter, slik som vi har gjort. Derfor jobber vi for et 
mer fleksibelt tollregime og mot eksportsubsidier på norske landbruksvarer. 

• Vi vil øke fattige lands andel av matimporten til Norge, og på sikt sertifisere all slik import 
gjennom Fairtrade eller lignende ordninger. 
 
 

Vanlig påstand: 
 
“Kan vi ikke bare flytte matjorden til et annet sted?” 
Svar: 

• Enkelte undersøkelser viser at det er mulig å flytte matjord, men det er veldig krevende - og 
må gjøres møysommelig og lagvis (du må ha et gunstig sted å flytte den til, osv.). Det beste 
og mest forsvarlige er å la jorda ligge, og bruke den varsomt der den er.  

• Matjord er en begrenset ressurs, som er blitt til over lang tid og som avhenger av mange 
faktorer: Langvarig jordarbeiding, gjødsling og kalking, og ved at meitemark og andre 
jordorganismer har omsatt råtnende planterester til humus og næringsstoffer som plantene 
kan utnytte.  

• Vi ønsker kortreist, god og trygg mat, og da bør vi ha produksjonen nær der vi lever. 
Matsikkerhet er viktigere enn billige møbler! 
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N A T U R V E R N   
	  

3 SAKER Å TREKKE FRAM:  
	  

1.  Mennesket er ikke hevet over, men en del av naturen. Økonomien må underlegges 
 økologiske prinsipper.  

 Grønn politikk bygger på tre solidaritetsprinsipper, hvorav solidaritet med dyr og natur er en 
 av grunnpilarene.  
 

2. Verne minst 10% av den produktive skogen, i tillegg til å utvide vernet av 
 maritime soner.  
 I enkelte soner av skogen lever det mange arter med behov for uforstyrret livsførsel i lengre 
 perioder. Derfor anbefaler Samarbeidsrådet for Biologisk mangfold at minst 10 % vernes. I 
 dag er det bare snakk om 2,7 %.  
 

3. Vi sier nei til gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. 
 Det er skandaløst at regjeringa har sagt ja til å rasere norsk natur ved å tillate dumping av 
 giftig gruveavfall i Førdefjorden.  
	  

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
Vanlig påstand: 
 
“Biologisk mangfold? Er det så farlig om vi mister en billeart eller to?” 

Svar: 
 
 

• JA, det er så farlig. Naturen er kompleks, og henger nøye sammen i intrikate systemer vi 
mennesker ikke kjenner fullt ut.  

• For at et økosystem skal fungere optimalt, og levere livsviktige økosystemtjenester til oss som 
lever på jorda, spiller alle artene som tilhører det en viktig rolle. Forsvinner én kan i ytterste 
konsekvens hele systemet kollapse. 

o Forestill deg at hver av verdens arter er en skrue eller bolt på en flymaskin, f.eks. en 
av skruene som holder vingen sammen. Ville ikke du ha blitt forferdet om du satt 
fastspent i flysetet rett før take-off, og kikket ut av vinduet, og der så at noen var i 
ferd med å fjerne en skrue med en drill? Hvor mange skruer kan fjernes før flyturen 
ikke lenger føles trygg?  

• Mennesket står ikke hevet over naturen, men er en del av den. Da er det også vårt ansvar å 
ikke forringe livsgrunnlaget til andre arter.  
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Vanlig påstand: 
 
“Påstand: Norge er det landet i verden med størst tilvekst av skog - når skogen vokser til, trenger vi 
ikke verne den.” 
 
 
Svar: 
 
 

• Vi trenger gammel skog for at en del arter skal få utvikle seg. Norsk skog har tilvekst, men 
tilveksten er (naturlig nok) ny skog.  

• Vi må tilse at gammel skog med sjelden naturtyper vernes. Norsk skog tar opp nærmere 30 
millioner tonn CO2 i året, og gammel skog tar opp mer CO2 enn helt ny skog.  

 

DE GRØNNE MENER: 
 
 

• De menneskelige truslene mot naturmangfoldet er mange og må begrenses. De Grønne vil 
styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i 
utlandet.  

• Uten en arealforvaltning basert på naturens premisser fortrenges arter fra sine levesteder og 
vil i verste fall ikke klare å tilpasse seg. Naturmangfoldloven skal sikre alle norske 
fastlandsarter og må praktiseres i henhold til formålet, ikke uthules. 

• Vi tar truslene mot naturmangfoldet svært alvorlig og ønsker å satse på et vesentlig større 
vern og restaurering av de mest artsrike naturtypene der artstapet er størst. 

• Mesteparten av verneområdene i Norge er i dag i høyfjellsområder, mens de fleste trua arter 
finnes i skog og i kulturlandskap. Dagens skogvern på 2% er ikke nok. Vi krever 10% 
skogvern, etter faglige anbefalinger.  

• For å sikre det norske havmiljøet må regjeringens lenge varslede marine verneplan 
gjennomføres. 

• Norsk natur er ikke isolert fra global natur. Vi er like avhengig av regnskogen i Amazonas som 
menneskene i Brasil er, og har et like stort ansvar for bevaring av naturen utenfor som 
innenfor Norges grenser for å opprettholde en levedyktig klode. Vi ønsker derfor lover mot 
forbrytelser mot naturen, og vil gjøre det lettere for bedrifter å bidra til en bærekraftig 
utvikling ved å sette tydeligere krav til utenlandsk virksomhet. 
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I N N V A N D R I N G S -  O G  A S Y L P O L I T I K K   
	  

3 SAKER Å TREKKE FRAM:  
	  

1.  Gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse.  
 Det er synd at mennesker blir sittende i årevis uten noe å ta seg til. Midlertidig 
 arbeidstillatelse vil lette på integreringen senere, og gi asylsøkere en mer meningsfull 
 tilværelse! 
 

2. Gi amnesti og oppholdstillatelse til ureturnerbare flyktninger.  
 Dette skal gjelde for voksne som har vært her i minst fem år og barn som har vært her i minst 
 tre år. 
 
 
3. Gi klimaflyktninger samme rett til beskyttelse gjennom FN-systemet som andre 
 flyktninger.  
 Allerede i dag er over 42 millioner mennesker på flukt som følge av klimaendringer. Dette 
 tallet forventes å øke dramatisk (FN anslår 150 millioner innen 2050), og det må gjenspeiles i 
 vår flyktningpolitikk.  
	  

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
	  

Vanlig påstand: 
 
“Det sitter allerede 5000 flyktninger og venter på å bli bosatt i norske asylmottak, derfor kan vi ikke ta 
i mot enda flere nå.”  
Svar: 
 
 

• At norske kommuner er for dårlige til å bosette nye borgere er ikke en unnskyldning for at vi i 
verdens mest velpriveligerte land ikke skal hjelpe flere mennesker i nød. 

• Flyktningkrisen i Midtøsten er en humanitær katastrofe uten sidestykke. For å lette på presset 
for omkringliggende land er det rett og rimelig at alle land med kapasitet bidrar.  

• Norge tok i mot over 12.000 bosniere på 90-tallet etter krigen på Balkan. Det klarte vi helt 
fint, og det har gått godt med de fleste av dem. 

 
Vanlig påstand: 
 
““Hvis Europa liberaliserer flyktningpolitikken og åpner for flere vil bare flere og flere komme - vi må 
være strenge og ikke naive.”  
Svar: 
 

• Det er en feilslutning at jo mer åpen og human flyktningpolitikk Europa har, desto flere 
flyktninger kommer:  

o EU har aldri ført en mer restriktiv innvandringspolitikk enn i dag, og aldri før har så 
mange flyktninger prøvd å ta seg inn på kontinentet.  

o Det er krig, klimaendringer og fattigdom som driver mennesker på flukt, og til og med 
når fluktveien er livsfarlig (ref. båtflyktninger), prøver flere og flere seg.  

o Dette er et argument for å gjøre det lettere å ta seg til Europa på lovlig vis. De 
Grønne vil samarbeide med våre søsterpartier i Europa for å skape lovlige veier. En 
mulighet kan være å åpne for at ambassader skal kunne utstede asylvisum.  
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FAKTA OM SAKSFELTET: 
 

• Innvandringspolitikk handler om når mennesker kan komme til Norge for å bo, arbeide og 
leve.  

o Asyl innebærer beskyttelse, og Norge gir asyl til mennesker som forfølges i utlandet. 
• Det har vært alminnelig “innvandringsstopp” i Norge siden 1975. Likevel har det kommet 

mange mennesker til Norge siden den gang, blant annet gjennom ordninger med 
arbeidsinnvandring.  

• Dette er våre hovedkilder til innvandring i dag: 
o Det er et fritt arbeidsmarked i alle land som er med i EU og EØS. Det innebærer at 

alle fritt kan krysse landegrenser og ta arbeid hvor de vil.  
§ En EØS-innvandrer må skaffe seg jobb eller noen til å forsørge seg innen tre 

måneder etter å ha krysset en grense.  
§ Schengen-avtalen har gjort at det ikke lengere er faste grensekontroller 

innenfor Schengen-området (EU, EØS og Sveits, men ikke UK), men felles 
samarbeid om å holde de ytre grensene. (Derav uttrykket “Fort Europa”.) 

o Asyl på grunnlag av asylsøknad gis til de som søker om asyl på riktig måte og har et 
beskyttelsesbehov.  

§ Asyl til flyktninger gis gjennom FNs program for kvoteflyktninger. Norge 
bestemmer hvert år hvor mange flyktninger vi vil ta imot igjennom denne 
ordningen. I 2015 tar Norge imot 2000 kvoteflyktninger (dette er en 
ekstraordinær økning i kvoten som følge av Syria-konflikten. Den tilsvarer den 
kvoten De Grønne har programfestet vi ønsker årlig). 

o Arbeidsvisum gis til mennesker som kommer fra utenfor EU og EØS dersom de har 
fått tilbud om jobb i Norge, og den kunnskapen de har er lite tilgjengelig i Norge. Det 
vil si at akademikere har mye bedre sjans til å få arbeidsvisum enn ufaglærte. 

o Familiegjenforening er en ordning som gjør at mennesker som er i nær familie med 
noen som har lovlig opphold i Norge også kan komme til Norge. Det er krav om alder 
og inntekt for å kunne få familiegjenforening. 

Viktige problemstillinger i norsk innvandringspolitikk: 
 

• Antallet kvoteflyktninger. FN oppfordrer alle land til å bidra når mennesker er drevet på 
flukt. Hvor stor er Norges forpliktelse? Norge tar imot 1500 til 2000 kvoteflyktninger i året. I 
2015 var antallet kvoteflyktninger i NorgeSverige 1900, men Sverige innvilget asyl til over 33 
500 i 2014 - de mottok over åtte ganger så mange asylsøkere som Norge. 

• Hensynet til barnets beste og tilknytning til det norske samfunnet. Under 
behandlingen av søknader om oppholdstillatelse eller asyl, er det relevant om asylsøkeren har 
barn. Etter barnekonvensjonen skal det bestandig legges vekt på hva som er barnets beste. 
Som regel er det ikke til barnets beste å reise til land med dårligere skolesystem og dårligere 
sikkerhet. Mothensynet er ”innvandringsregulerende hensyn”. Det innebærer at Norge ikke 
skal sende ut signaler om at det er lett å innvandre til Norge. For lengeværende asylbarn 
kompliseres bildet ved at barnet tilhører et miljø med barnehage, skoler og venner. Disse 
barna har ofte vært lenge i Norge uten avklart situasjon fordi foreldrene har fått avslag på 
sine søknader uten å forlate landet. 

• Hvor asylsøknader skal behandles. Norge er part i en avtale som kalles Dublin-
protokollen. Den innebærer at asylsøknader skal behandles i det første landet i Europa som 
asylsøkeren kom til. Det innebærer at en asylsøker som først ble registrert i for eksempel 
Italia, uten videre sendes tilbake til Italia for å få søknaden behandlet der, etter Italienske 
regler. Problemet med dette, er at Norge ikke gjør noen kontroll av hensynet til barnets beste, 
og andre prinsipper som gjelder i Norge. Høyesterett har avgjort at det strider med 
menneskerettighetene å sende asylsøkere tilbake til Hellas fordi behandlingen av asylsøkere 
er så dårlig der. Den beste måten å sørge for rettferdig behandling av søknader på, er å 
behandle dem i Norge. 
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De Grønne mener: 

• De Grønne sin innstilling til innvandring kom godt frem da Rasmus Hansson fikk ordet under 
Debatten på NRK 10. oktober 2013: 
 
«Jeg kommer fra en flyktningfamilie. Moren og faren min måtte flykte da det var krig her i 
landet. Moren min ble godt mottatt i Sverige, faren min var ikke så heldig. Jeg syns det er 
ganske ille å måtte høre år ut og år inn på en flyktningedebatt som bare handler om 
problemene ved å ta i mot flyktninger. Det å kunne ta i mot flyktninger i et land er først og 
fremst en berikelse, og det er en forpliktelse. Vi har en flyktningedebatt i Norge som tar 
utgangspunkt i en slags underliggende forestilling om at flyktninger er noe vi egentlig ikke 
skulle hatt, men så har vi fått dem likevel, og så må vi løse de problemene. 
 
Utgangspunktet skal være et helt annet. Det skal for det første være at dette er en hyggelig, 
god, viktig, berikende plikt. For det andre skal utgangspunktet være Libanon, som i dag har 
en million flyktninger fra Syria, omtrent 1000 ganger så mange som det vi tar i mot. Det er 
det nivået vi skal sammenligne oss med når vi ser på hvilke forpliktelser vi har for å hjelpe 
folk som er i nød. Så får vi løse de tekniske problemene som vi har aldeles utmerket god 
kapasitet til å løse, og så får vi gjøre det til en berikelse for Norge at vi hjelper de 
menneskene som skal komme hit. 
 
Og så må vi holde opp med denne debatten som bare fokuserer på andre menneskers nød 
som et problem for søkkrike Norge.» 

• Norge har vært heldige som har vært forskånet for konflikter i og rundt landet vårt de siste 60 
årene. Dette har gjort det mulig for oss å bygge opp et rikt samfunn med god velferd. Vi har 
et moralsk ansvar for å hjelpe mennesker som uforskyldt har kommet i en desperat situasjon 
hvor hjemstedet er rammet av krig og katastrofe. 

• Også klimaendringer driver folk på flukt. Siden Norge har blitt et rikt land ved å aktivt bidra til 
økt global oppvarming, har vi et enda større ansvar for å hjelpe klimaflyktninger. De Grønne 
ønsker at klimaflyktninger skal anerkjennes som flyktninger under FNs flyktningkonvensjon. 

• De Grønne aksepterer ikke en asyl- og innvandringspolitikk som krenker grunnleggende 
menneskerettigheter eller barnekonvensjonen. Vi mener Norge bør drive en human 
asylpolitikk i tråd med FNs anbefalinger.  

• Saksbehandlingen ved søknader må være rask, og problemstillingen med lengeværende 
asylsøkere må løses ved amnesti og arbeidstillatelser. 

• Vi foreslår ikke å åpne grensene, men at Norge skal ta et langt større ansvar enn vi har gjort 
til nå. 

• Arbeidsinnvandring fra EU og EØS presser lønnsnivået i Norge, og øker risikoen for sosial 
dumping. Det har ført til at noen, særlig på ytre venstre, ønsker å begrense 
arbeidsinnvandringen og si opp EØS-avtalen og Schengen. Det støtter ikke De Grønne. 

o Vi må bruke handlingsrommet i EØS-avtalen til å sikre at norske regler gjelder i 
Norge, og samarbeide med våre søsterpartier om å skape et fritt arbeidsmarked i 
Europa som støtter opp om gode arbeidsforhold. 

o På samme måte som vi er mot et “Fort Europa” som stenger for innvandring og asyl, 
er det galt å bygge en mur rundt Norge hvor vi holder på høye lønninger og gode 
arbeidsforhold for oss selv, mens folk er arbeidsledige i andre land. 

o Utfordringen er å ivareta et godt og inkluderende arbeidsliv samtidig som vi holder 
døren åpen for mennesker fra andre land. 
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K U L T U R  
 
3 SAKER Å TREKKE FRAM:  
	  

1. Mindre materielt forbruk = mer forbruk av kunst- og kulturopplevelser! 
I et grønt samfunn går materielt forbruk ned mens livskvaliteten går opp. Det betyr mer dans, 
musikk, kunst og kultur til alle! 
 
 

2. Kultur til alle, overalt! 
Det skal legges til rette for at alle får mulighet til å dyrke og oppleve kultur, gjennom blant 
annet kulturskolen, tilrettelegging for gatekulturelle uttrykk, offentlige konserter, festivaler og 
frivillighet, mer ressurser til folkebibliotekene, osv.  
 
 

3. Trygge rammer for de profesjonelle. 
De Grønne vil gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen 
“kulturarbeidsmiljølov” og vil gi mer forutsigbar støtte til profesjonelle institusjoner og 
utøvere. 

 
PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
 
 
Vanlig påstand: 
 
“De Grønne har ikke god eller ferdigutviklet kulturpolitikk.” 
Svar: 
 
 

• Jo, De Grønne er et kulturparti. Et viktig virkemiddel for å skape et samfunn der livskvalitet er 
mer enn forbruk, er kultur. 

• Vårt partiprogram skisserer en rekke tiltak og mål for et blomstrende og mangfoldig kulturliv, 
preget av lokal aktivitet og deltakelse og gode rammer for de profesjonelle.  

• Vi har også levert i praksis: I bystyret i Trondheim har De Grønne har sittet med makta i flere 
perioder og det er blitt gjort en rekke kulturtiltak på initiativ fra De Grønne. 

o Vi har f.eks. sørget for opprettelsen av et eget kulturfond som kan støtte 
oppstartsprosjekter i Trondheim, sørget for flere øvingslokaler og lovlige 
grafittivegger, osv. 

 

Vanlig påstand: 
 
“Dere er ikke et kulturparti; dere ønsker jo en oppmykning av opphavsrettsloven og å gjøre fildeling 
lovlig.” 
Svar: 
 
 

• Vi er opptatt av at kunstneres rettigheter skal ivaretas, men vil også skape en politikk for den 
digitale tidsalderen - som ivaretar forbrukernes rettigheter. Her er det to faglige interesser 
som møtes: opphavsretten og det å sikre personvernet. 

• Vi har programfestet at vi vil “utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av 
musikk og andre medietyper lovlig, kombinert med ulike løsninger for betaling til utøvere, 
produsenter og studioer.”  



	   32	   	  

o De Grønne ønsker altså å sikre inntektsgrunnlaget til kunstnere, både gjennom en 
egen kulturarbeidsmiljølov og ved å legge til rette for støtteordninger som kan 
kompensere for inntektstapet en eventuell oppmykning av opphavsretten vil 
forårsake. 

o Et eksempel på en slik kompensasjonsordning kan være et slags nettvederlag, som 
kan kompensere helt eller delvis for økonomisk tap for rettighetshavere på en mye 
bedre måte enn søksmål av enkeltindivider vil kunne gjøre.  

• Det er ingen tvil om at De Grønne er et kulturparti. Vi vil blant annet: Holde på målet om 1% 
av statsbudsjettet til kultur, gi mer til Den kulturelle skolesekken, opprette flere kunstnerhus 
og -miljøer med gratis eller rimelige atelierer, øvingsrom osv, øke tilskuddene til offentlig 
kunst, forbedre de digitale utlånsordningene fra bibliotekene, beholde bokloven og stille 
“strengere krav til folkeopplysning og kulturelt mangfold” i NRK. 

 
Vanlig påstand: 
 
“De Grønne er et ensaksparti som bare er opptatt av miljø, ikke kultur.” 
Svar: 
 
 

• Grønn politikk favner alle politiske områder, og det grønne skiftet vil prege alle deler av 
samfunnslivet - også kulturlivet, som De Grønne går inn for å styrke.  

• En undersøkelse fra 2013 viste at Miljøpartiet De Grønne er det partiet som flest kunstnere og 
kulturarbeidere stemmer på. Hvorfor? Kunstnere er ofte engasjerte og samfunnsbevisste. Gitt 
dette, er det ikke så rart at mange kunstnere forstår omfanget av den økologiske krisen og 
hvilke forandringer som må skje for å begrense den. 

 
FAKTA OM SAKSFELTET: 
 
De Grønne mener at: 

• Grønn kulturpolitikk åpner for mangfold og nytenkning, med en rikdom av varierte 
immaterielle uttrykk.  

• Samtidig er bevaring av kulturelle uttrykksformer for fremtidige generasjoner vesentlig i grønn 
politikk. De Grønne mener det er viktig å ta vare på kulturarven slik at også kommende 
generasjoner kan få et forhold til norsk, samisk og de nasjonale minoritetenes kultur og 
historie. 

• Kulturlivets profesjonelle utøvere og institusjoner må få tilstrekkelige og mer forutsigbare 
bevilgninger. Samtidig må det stimuleres til samarbeid mellom det profesjonelle og frivillige 
kulturlivet. 

• De Grønne har tidligere uttalt støtte til intensjonen om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til 
kultur. 

• De Grønne vil sørge for et godt og bredt kulturtilbud over hele landet. 
• De Grønne vil sikre et mangfold av frivillige og offentlige kulturaktiviteter rettet mot ungdom. 
• De Grønne vil styrke norsk produksjon av musikk, film, spill og annen kultur. 
• De Grønne vil stille offentlige områder og lokaler til gunstig disposisjon for konserter og 

festivaler. 
• De Grønne vil øke bevilgningene til Den kulturelle skolesekken. 
• De Grønne vil gi folkebibliotekene økte ressurser til utlånsmateriell, samt mer brukervennlige 

lokaler og åpningstider. 
• De Grønne vil gjøre det enklere for organisasjoner og lag som arbeider med historie og 

kulturminnevern å drive aktivt. 
• De Grønne vil gi trygge rammer for profesjonelle musikkutøvere, med forutsigbare 

bevilgninger til offentlige orkestre og ensembler. Offentlige støtteordninger må brukes til å 
sikre sjangerrikdommen i norsk musikkliv. 

• De Grønne vil stille strengere krav til folkeopplysning og kulturelt mangfold i NRK. 
• De Grønne vil pålegge alle fjernsynskanaler med konsesjon for å sende i Norge at all sending 

skal være tekstet for hørselshemmede. Styrke og rettighetsbestemme tegntolketjenesten slik 
at hørselshemmede sikres anledning til full deltagelse i kultur og samfunnsliv. 
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• De Grønne vil verne om muligheten til samene, nasjonale minoriteter og hørselshemmede til å 
sikre og utvikle sitt språk og kultur. 

• De Grønne vil styrke Riksantikvaren og øke bevilgningene til Kulturminnefondet vesentlig, slik 
at det offentlige dekker ekstrautgifter som følger av vern. 

• De Grønne vil gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen 
kulturarbeidsmiljølov utarbeidet i tett samarbeid med kulturprodusentene. 

 

Litt om kulturpolitikk generelt: 
 

• Noe av det viktigste som skiller borgerlig og rødgrønn kulturpolitikk er forholdet til 
statsstøtten. De borgerlige partiene legger sin lit på at en kulturarbeiders oppgave også er å 
være samfunnskritiker. Å være samfunnskritiker, men helt avhengig av statlig støtte, er 
problematisk. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at staten kun skal være en passiv 
tilrettelegger for kulturlivet. Men mens Høyre har lange tradisjoner for å være et parti med 
høy, borgelig kulturprofil, har FrP ofte uttalt at kultur er noe de ikke ønsker å prioritere. 
Koalisjonen mellom disse har resultert i kulturminister Thorhild Widvey, som er omtalt som 
den dårligste kulturministeren på lenge. 

• De rødgrønne derimot har fått mye kudos, særlig etter at de lyktes med å innfri valgløftet sitt 
om at 1% av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. De rødgrønne fronter ofte fanesaken om 
kulturtilbud til folket; derav uttrykket det utvidede kulturbegrepet - folkets egne oppfatning av 
kultur. Arbeiderpartiet introduserte dette begrepet i sin tid fordi de anså tilgjengeliggjøringen 
av kunst og kultur som en velferdsoppgave.  

o Denne formen kan kritiseres: Kulturutredningen 2014 la fram at de rødgrønnes 
«kulturløfte» likeså gjerne dreide seg som et «idrettsløft», et «kulturhusløft» eller et 
«festivalløft». Den såkalte kulturelle grunnmuren (de tradisjonelle kulturfeltene) 
stagnerte faktisk under rødgrønt styre. Av den rødgrønne regjeringen ble kultur 
definert som det som til enhver tid omfattes av kulturpolitikken.  

o I tillegg har de blitt kritisert fordi de ofte frontet kultur som instrument for å oppnå 
andre ting, istedenfor verdien av kultur i seg selv. 
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S A M F E R D S E L  
	  

3 SAKER Å TREKKE FRAM: 
	  

1.  Samferdselspolitikken skal sette mennesker i sentrum - ikke biler! 
 Vi prioritere sykkelstier, gangveier og kollektivtrafikk framfor monsterveiutbygging og 
 privatbilisme. Vi vil ha et nasjonalt kollektivkort, billigere el-sykler, flere bilfri soner i byene, 
 gratis sykkel på tog, og mye mer!   
 

  2. Stanse kapasitetsøkende veiutbygging!   
 Selv om Stortinget har vedtatt at all økning i trafikk inn til byene skal tas kollektivt, støtter de 
 kapasitetsøkende veiutbygging for flere milliarder (f.eks. ny E18 i “Vestkorridoren”). Disse 
 milliardene vil vi bruke på syklister, fotgjengere og kollektivtransport.  
 

  3.  Vi vil ha en utslippsfri bilpark. 
 I nær framtid kan ikke bilparken slippe ut noen klimagasser. Derfor vil De Grønne beholde 
 elbilfordelene, sette av 500 millioner til bygging av ladestasjoner for elbiler og 50 millioner til 
 ladestasjoner for hydrogenbiler.  
	  

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR:    

Vanlig påstand: 
 
“De Grønne vil gjøre det nærmest umulig å komme seg fram med bil, og slutte å bruke penger på vei 
og sikkerhet - selv om det å bygge større veier gir mindre kø og lavere utslipp.” 
Svar: 

• Det er ikke et klimatiltak å bygge motorvei. Alle trafikkforskere er enige: Mer vei betyr bare 
mer kø på sikt, og økte utslipp.  

• Med grønn samferdselspolitikk vil det bli både billigere og enklere å gå, sykle eller reise 
kollektivt i stedet for å bruke bilen.  

• Dette er selvsagt ikke ensbetydende med at vi skal stenge det norske riksveinettet. Norske 
veier skal være vedlikeholdt og trygge for alle trafikanter, men prioriteringene i 
samferdselspolitikken skal snus på hodet.  

o Der bilen alltid har kommet først, vil vi sette syklende, fotgjengere og 
kollektivreisende øverst.  

o De Grønnes veisikringsbudsjett kutter ingen steder sammenlignet med det regjeringa 
foreslår. Vi foreslår i tillegg å gi mer midler til ras og skredsikring.  

• Dette er god klimapolitikk, god nærmiljøpolitikk og vil bedre den helsefarlige luftkvaliteten i 
flere norske byer. 
  

Vanlig påstand: 
 
“De Grønne vil gjøre det kjempedyrt å fly, slik at vanlige folk ikke skal få dra på ferie.” 
Svar: 
 
 

• Det er helt riktig at De Grønne har foreslått en flyseteavgift på 600 kroner på alle 
hovedstrekninger innenlands i Sør-Norge, og på utenlandsreiser. 

• En slik avgift kombinert med massiv satsing på jernbanen vil kunne sørge for at toget trumfer 
flyet på viktige strekninger.  
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• Det er viktig å huske på at i en klimasammenheng er det helt absurd at en flytur i dag er 
billigere enn en middag for to på restaurant. Fly er det mest klimafiendtlige transportmiddelet 
som finnes. 

 

FAKTA OM SAKSFELTET:  
	  

• Transportsektoren står ved siden av petroleumsindustrien for de største klimautslippene i 
Norge. 

• Utslippene fra norsk transportsektor har økt jevnt og trutt de siste ti årene, nærmere bestemt 
10 % de siste årene. Samlet sett står transportsektoren for ca. 33 % av de norske 
klimagassutslippene. Veitrafikken er den største utslippsfaktoren. 

• Utslippene fra transportsektoren har økt både i personbiltrafikken, kollektivtrafikken og ikke 
minst flytrafikken. 

De Grønne mener at:  
 
 

• Norske veier bør vedlikeholdes og sikres, men at satsningen på nye utbyggingsprosjekter skal 
reduseres til fordel for investeringer i kollektivtilbud, gang og sykkelveinett. 

• Vi bør erstatte Nasjonal transportplan med en Nasjonal samferdselsplan. 
• Bergensbanen bør utbedres, slik at reisetiden Bergen – Oslo kommer ned til høyst 4 timer 

innen 2020. 
• Den direkte tilskuddsordningen for regionale og kommunale sykkeltiltak bør femtidobles fra 10 

til 500 millioner. 
• Det bør satses 500 millioner på en massiv utbygging av ladestasjoner for Elbiler. 
• Det bør satses 1 milliard på vedlikehold av norske jernbaner i 2015. 
• Samlet sett bør satsninga på kollektivtransport økes med 6 milliarder i løpet av 2015. 
• For å få ned utslippene fra transportsektoren må en både gå over til mer miljøvennlig 

transport og redusere det samlede transportbehovet. 
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H E L S E   
	  

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
	  

Vanlig påstand: 
 
“De grønne vil bare ha masse alternativ medisin.” 
Svar: 
 
 

• Vi vil jobbe for at alle har tilgang til en trygg, god og kunnskapsbasert behandling med 
dokumentert effekt.  

o Vår helsepolitikk dreier seg ikke om å fremme alternativ medisin som en erstatning for 
skolemedisin. 

o Vi har samme forhold til faglig dokumentasjon som øvrige partier. Men ettersom 
svært mange pasienter bruker alternative behandlingsformer ser vi behovet for bedre 
samarbeid mellom skolemedisin og alternativ medisin.  

• Vi ønsker først og fremst at enhver pasient skal møtes av et helsevesen med en helhetlig 
tilnærming, og at helsepolitikken i større grad skal ha forebygging av sykdom som mål.  
 
 

Vanlig påstand: 
 
“Dere er en gjeng hippier og er bare opptatt av cannabislegalisering til eget bruk! Hasjpartiet De 
Grønne!” 
 
 
Svar:  
 

• Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom ønsker et samfunn hvor færrest mulig misbruker 
rusmidler. Vi tar på alvor at dagens ruspolitikk er feilslått.  

• Vi vil ikke ha “fri hasj”, men gjennomføre et prøveprosjekt med avkriminalisering. Det 
innebærer regulering, at et stoff skal produseres og selges av staten under streng kontroll.  

• Forutsetningen for at vi vil regulere hasj, er at det har en skadereduserende effekt, altså at 
skaden stoffet gjør på samfunnet blir mindre.  

• Det er fordi de negative skadevirkningene som følger av produksjon, omsetning og bruk av 
rusmidler er omfattende, og vi må finne ut hvordan vi best mulig bøter på dem. 

o Cannabis er svært tilgjengelig for unge mennesker. Ingen langere spør deg om 
aldersgrense.  

o Strengt regulert omsetning kan bidra til å strupe inntektskildene til kriminelle nettverk.  

 
FAKTA OM SAKSFELTET: 
 

• Helsedebatten ved stortingsvalget i 2013 dreide seg i stor grad om privatisering og helsekøer.  
o Den rødgrønne regjeringen ble kritisert for at køene var for lange og både Høyre og 

Frp ville bruke mer private for å få dem ned.  
o Høyre og Frp fokuserte på valgfrihet og vil at pasienten skal få velge behandlingssted 

selv (fritt behandlingsvalg), mens venstresida fokuserte på at et sterkt offentlig 
helsetilbud er mest rettferdig.  
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Viktige begreper: 
 
 

• Helseforetak/Regionalt helseforetak - Fra 2002 har spesialisthelsetjenesten (les videre 
for forklaring) blitt drevet etter en modell der helseforetakene driver helsetjenestene, altså for 
eksempel sykehusene våre. Disse drives på en måte som tilsvarer et vanlig selskap: de har et 
styre og en daglig leder som utnevnes av staten (som er eier av helseforetakene).  

o SV er mot foretaksmodellen og vil erstatte den med mer fagstyrt og demokratisk 
system hvor de ansatte har større innflytelse. De vil at styringen skal skje gjennom en 
nasjonal sykehusplan vedtatt i Stortinget.  

o Det var AP, med støtte fra Høyre og Frp, som i 2001 innførte foretaksmodellen. De vil 
ikke avskaffe den, men skriver at de vil styrke samarbeidet mellom kommune og 
helseforetak.  

• Stykkprisfinansiering - en ordning hvor sykehusene får penger per behandling de utfører. 
Dette kan kombineres med rammefinansiering, altså midler sykehuset får uansett for å gjøre 
sykehusoppgaver.  

• Folkehelsa - den generelle tilstanden til befolkningen. Er vi i gjennomsnitt litt overvektige? 
Dette er et folkehelseproblem. Blir vi forgiftet av dårlig luft i byene? Også et 
folkehelseproblem. 

• Spesialisthelsetjenesten - Spesialisthelsetjenesten står i motsetning til 
primærhelsetjenesten (som typisk er fastlegen som er organisert under kommunen). 
Spesialisthelsetjenesten inkluderer sykehusene, ambulansetjenesten, rehabiliter og så videre. 
Spesialisthelsetjenesten inkluderer både offentlige og private aktører. 

 
De Grønne mener: 
 

• Abort: De Grønne er mot enhver innskrenking av retten til selvbestemt abort. Dette vil si at 
kvinner skal kunne velge selv å ta abort ved uønsket svangerskap inntil uke 12 i 
svangerskapet. 

• Folkehelse: De grønne mener at helsepolikk handler om mer enn å korte ned helsekøer, det 
handler også om at folk skal leve gode og sunne liv. Slik unngår de i størst mulig grad å 
havne i helsekøen til å begynne med.  

o I flere norske byer ble i vinter barn og folk med astma anbefalt å holde seg inne pga. 
dårlig luftkvalitet. De grønnes tiltak om bilfritt sentrum i de største byene vil både 
gjøre luftkvaliteten bedre og legge bedre til rette for fysisk aktivitet som sykling og 
gange.  

o Videre fylles vår hverdag med produkter som inneholder miljøgifter. Derfor vil vi både 
ha bedre merking, forby de verste stoffene og finansiere mere forskning på 
miljøgifter. 

o Et grønt samfunn er også et aktivt samfunn: Byer som legger opp til sykkel og gange 
framfor bil gir bedre helse for innbyggerne. 

• Mental helse: Psykisk sykdom rammer mange og kan være veldig ødeleggende. De Grønne 
vil øke ressursene til psykisk helsevern, slik at alle som med psykiske lidelser får 
tilfredstillende behandling og oppfølging - også når tilstanden er knyttet til rus. 

o Dessverre er det fremdeles mye stigmatisering og fordommer knyttet til psykiske 
lidelser. De grønne ønsker å motarbeide fordommer, blant annet gjennom 
livskunnskap som fag i skolen (foreslått i forbindelse med alternativt statsbudsjett) og 
mer helsepersonell på skolene.  

• Rusomsorg: Mennesker med rusproblemer er blant de mest utsatte i samfunnet vårt. 
Rusproblemer kommer ofte i kombinasjon med psykiske lidelser. De grønne mener at 
behandlingstilbudet for dem med både rus roblemer og psykiske lidelser må samordnes bedre. 

• Skolehelsetjenesten: Ungdom er i en sårbar alder med mange endringer. Det er viktig at 
de har noen å snakke med disse tingene om!  

o De grønne vil at alle skoler skal ha helsepersonell tilgjengelig for elevene.  
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o Unge med spørsmål om identitet, seksualitet og kropp skal bli møtt med den 
respekten og forståelsen de fortjener. Derfor bør helsepersonalet på skolen ha bred 
kunnskap om LHBTIQ+-tematikk - om forskjellige kjønnsidentiteter og seksualitet. 
Skolehelsetjenesten skal ha et normkritisk perspektiv på spørsmål knyttet til 
kjønnsroller og seksuell orientering. Alle skal dra nytte av informert rådgivning, 
uavhengig av kjønnsidentitet.  

o Grønn Ungdom vil ha flere etterutdanningsmuligheter med fokus på disse tingene for 
pedagoger og helsepersonell.  

o Vi vil at alle 16 åringer skal få gratis samtale hos skolehelsetjenesten, med fokus på 
livsstil, fysisk og psykisk helse. Vi mener særlig det å snakke med ungdom om psykisk 
helse er viktig: Det er bare gjennom åpenhet og informasjon at vi kan bekjempe de 
stigmaene som omgir psykiske helseproblemer. 

o Vi mener også at elever skal få tilbud om en gratis time hos psykolog gjennom skolen.  
• Eldreomsorg: Vi vil gjerne at eldre skal kunne bo hjemme så lenge de kan. Det er her de 

fleste helst vil bo, og for mange er det der de har det best. For å få dette til må samarbeidet 
med de pårørende bli bedre og de må få mer støtte. De som bor hjemme må også ha tilbud 
gjennom eldresentre og liknede.  

o For de som bor på institusjon er vi opptatt av kulturtilbud, fysisk aktivitet og mulighet 
for å oppleve natur. Vi vil også styrke støtten til frivillige som vil gjøre en innsats her. 
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U T E N R I K S -  O G  F O R S V A R S P O L I T I K K  
 
PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
 
 

Vanlig påstand: 
 
“De Grønne vil legge ned forsvaret og er naive og uansvarlige pasifister.” 

Svar: 

• Nei. Miljøpartiet De Grønne anerkjenner behovet for å opprettholde en troverdig forsvarsevne, 
men vil samtidig jobbe for å unngå opprustningskappløp og truende situasjoner. Den beste 
måten å unngå krig er å forebygge gjennom aktiv deltakelse i internasjonale fora og inngå 
forpliktende multilaterale avtaler. 

• Vi vil jobbe for å profesjonalisere og effektivisere forsvaret, og avskaffe verneplikten - som 
tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har argumentert for. Slik kan vi få bedre og mer forsvar ut 
av hver krone. 

o Allmenn verneplikt praktiseres nesten ikke i dag, og systemet er ikke tilpasset de 
oppgaver som kreves av et moderne forsvar. 

o Staten bør ikke vilkårlig kunne pålegge ungdom tvangsarbeid og befatning med 
voldsmakt. Rekrutteringsgrunnlag og forankring i folket kan likevel sikres gjennom 
f.eks. sesjonsplikt.    

• I De Grønnes alternative statsbudsjett for 2015 bruker vi over 39 milliarder kroner på 
forsvaret. Vi kutter bare ca. 1 % (200 mill.)  i forsvarets driftsbudsjett, i tillegg at vi sparer 
over 40 milliarder (over flere år) på å avlyse kjøpet av nye F-35 kampfly. 

• Ikkevold er et viktig prinsipp for De Grønne som fredsparti. Konflikter må så langt det går 
løses uten bruk av militærmakt og vold.  

Vanlig påstand: 
 
“Miljøpartiet De Grønne er krigshissere. Dette ble bevist da partiet høsten 2014 stemte for å sende 
norske tropper til Irak for å bistå i kampen mot IS.” 

Svar: 

• Ikkevold er et grunnleggende prinsipp for grønne partier. Krig er ingen løsning i denne eller 
noen konflikter, og bruk av militærmakt må bare skje som absolutt siste utvei.  

• Under sterk tvil stemte De Grønne for å sende 120 militære instruktører til opplæring av 
irakisk og kurdisk personell i kampen mot IS.  

o En forutsetning var at instruktørene skulle operere i to baser, Bagdad og Erbil, og ikke 
delta i kamphandlinger eller følge de irakiske styrkene.  

• Vi legger ikke skjul på at partiet er splittet i denne saken: Stortingsgruppa og partiledelsen 
gjorde denne vurderingen på kort varsel, da saken ble hemmelig behandlet i Stortingets 
utvidede utenriks- og forsvarskomité. Det var ikke anledning til å ta en bred prosess i partiet.  

• Partiprogrammene til Miljøpartiet De Grønne kan tolkes både i favør og i disfavør av å bidra til 
militæroperasjonen:  

o Vi sier i vårt prinsipprogram at: “Miljøpartiet De Grønne legger ikkevoldsprinsippet til 
grunn for alle områder av politikken. [...] Ikkevoldelig motstand og dialog er egnede 
verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår.” 

o Men også: “Fred er mer enn fravær av krig. Når regimer utsetter sine egne borgere 
for folkemord og tilsvarende forbrytelser mot menneskeheten har verdenssamfunnet 
rett og plikt til å gripe inn.”  
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o Det står også: “Norsk deltagelse i internasjonale militære operasjoner må være 
foranlediget av et FN-mandat og det må foreligge enighet om at formålet er å redde 
og beskytte liv gjennom å hindre ytterligere voldsbruk.” Irak-vedaket var foranlediget 
av at Norge ble formelt bedt om hjelp direkte fra Irak, og at FNs generalsekretær og 
Sikkerhetsrådet oppfordret alle land til å hjelpe Irak i kampen mot IS. 

• Rasmus Hansson har begrunnet sin stemmegivning både med at IS’ brutale framferd trolig 
ikke vil kunne stanses uten militære midler, og med at Norge umulig kunne ha bidratt 
humanitært i områdene hvor IS herjer, uten å samtidig måtte ha befatning med de militære 
styrkene som deltar i operasjonen. Han anser derfor den prinsipielle forskjellen på humanitært 
og militært bidrag som liten i dette tilfellet. 

• Kritikere og andre vil legitimt kunne påpeke at IS’ fremvekst har røtter langt tilbake i forfeilet 
vestlig intervensjonspolitikk, samt i innenrikspolitiske konflikter i Irak og Syria som ikke kan 
løses for godt med kuler og krutt.  
 
 

FAKTA OM SAKSFELTET: 
 
Vi vet at: 
 
 

• Norge bruker i underkant av 1% av BNI på bistand. 
• Våpeneksporten steg kraftig under perioden SV var i regjering. 
• Norge tjente rundt 4 milliarder kroner på våpeneksport i 2014. 

De Grønne mener at: 
 
 

• Hensynet til det globale felleskapet skal settes høyere enn nasjonale interesser. Dette fordi 
partiet er del av en moderne bevegelse som har vokst fram i en tid der utfordringene er 
globale. Dette reflekteres i det tette samarbeidet med den grønne bevegelsen 
globalt.                                                   

• Norge bør arbeide for at retten til mat og matsuverenitet og FN-konvensjonen om biologisk 
mangfold skal ligge til grunn for alle handelsavtaler. 

• Målet med utenrikspolitikken må være å fremme ikkevold, økologisk, økonomisk og sosial 
bærekraft i verden. 

• Norge bør arbeide for å redusere gjeldsbyrden til lavinntektsland. 
• Norge må slutte å tjene seg rike på å selge våpen. I første rekke bør våpeneksport til 

autoritære regimer forbys og våpeneksportkontrollen bli strengere, og på lang sikt bør all 
norsk våpeneksport forbys. 
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J U S T I S P O L I T I K K   
	  

3 SAKER Å TREKKE FRAM 
 

1. Ikke la Politiet drive omfattende overvåkning av borgerne. 
 Vi vil heller gi de nok ressurser til å etterforske kriminalitet uten at det går utover folks rett til 
 privatliv. 
 

     2.    Gi flere mennesker tilgang på fri rettshjelp.  
 Dette i tilegg til å gi mer støtte til organisasjoner som gir gratis rettshjelp. JussBuss eller JURK 
 (Juridisk rådgivning for kvinner) er eksempeler på slike organisasjoner.  
 

    3.     Vi vil innføre dyrepoliti  
 Spørsmålet om dyrepoliti handler om hvordan vi organiserer Politiet. Når samfunnet vil 
 prioritere en bestemt type handlinger, kan vi opprette egne organisasjoner som jobber med 
 det. 

 

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR:   
 

Vanlig påstand: 
 
“Dere vil avkriminalisere narkotika og dele ut gratis heroin!” 
Svar:  
 
 

• Vi tar på alvor at narkotika dreper. Målet med vår ruspolitikk å begrense lidelse. Derfor må 
narkotikamisbruk behandles først og fremst som et helseproblem, og ikke møtes med strenge 
straffer.  

• Det viktigste er å forebygge rusmisbruk på et tidlig stadium, både gjennom 
informasjonsarbeid om skadevirkninger, og ved å følge opp ungdom som faller ut av skolen. 
Heroin på resept skal kun gjelde de tyngste brukerne som en ikke regner med å kunne 
avruse.  

• Oslo blant de aller høyeste overdosedødsfallene i Europa. Dette må møtes med ny politikk. 
Resultatene fra land som har begynt å gi ut heroin på resept er gode. Overdosedødsfallene 
går ned. HIV-infeksjonene går ned og rekruttering av unge går ned.  

• Situasjonen for tyngre narkomane i Norge er såpass dårlig i dag at vi har lite å tape på et 
prøveprosjekt vi vet har skaffet tilfredstillende resultater i land vi kan sammenligne oss med.  

 

Vanlig påstand: 
 
“De Grønne vil ha fri hasj!” 
Svar:  
 

• Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom ønsker et samfunn hvor færrest mulig misbruker 
rusmidler. Vi tar på alvor at dagens ruspolitikk er feilslått.  

• Vi vil ikke ha “fri hasj”, men gjennomføre et prøveprosjekt med avkriminalisering. Det 
innebærer regulering, at et stoff skal produseres og selges av staten under streng kontroll.  
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• Forutsetningen for at vi vil regulere hasj, er at det har en skadereduserende effekt, altså at 
skaden stoffet gjør på samfunnet blir mindre.  

• Det er fordi de negative skadevirkningene som følger av produksjon, omsetning og bruk av 
rusmidler er omfattende, og vi må finne ut hvordan vi best mulig bøter på dem. 

o Cannabis er svært tilgjengelig for unge mennesker. Ingen langere spør deg om 
aldersgrense.  

o Strengt regulert omsetning kan bidra til å strupe inntektskildene til kriminelle nettverk.  
  
Vanlig påstand: 
 
“De Grønne vil legalisere prostitusjon!” 
Svar:  
 

• Grønn Ungdom mener sexkjøpsloven er et riktig virkemiddel så fremt den bidrar til å redusere 
lidelse.  

• De Grønne vedtok å oppheve sexkjøpsloven før loven var evaluert. Evalueringen viser at loven 
virker. Grønn Ungdom er uenige med De Grønne i denne saken, og mener at sexkjøpsloven 
må bli stående.  

• Vi vet at mange i De Grønne er enige med oss, og regner med at partiet skifter mening neste 
gang vi skal vedta nytt program.  

• Når det er sagt, er det mulig å være både for og mot sexkjøpsloven uten å være et dårlig 
menneske. Spørsmålet er hvordan vi best hjelper de som er fanget i prostitusjon. 

 
Se også: LIKESTILLING.  
 
FAKTA OM SAKSFELTET: 
 

De Grønne mener: 
 
Om justispolitikk generelt: 
 
 

• Når folk har meningsfulle liv med en trygg jobb, gode sosiale nettverk og gode 
framtidsutsikter, blir det mindre kriminalitet i samfunnet.  

• Utrygghet, avmektighet og rotløshet fører derimot til aggresjon, vold og annen kriminalitet. 
Derfor er vårt viktigste justispolitiske tiltak å gi alle en god oppvekst, og muligheten til å ha et 
godt liv uten å måtte bryte loven.  

• I Norge fungerer det aller meste veldig godt, og derfor har vi lite kriminalitet sammenlignet 
med mange andre land. 

• Siden det er andre ting i samfunnet som bestemmer hvor mye kriminalitet som oppstår, vil 
ikke økte fengselsstraffer redusere kriminaliteten.  

• Fengsel skal brukes for å verne samfunnet mot farlige mennesker, og for å signalisere hvilke 
handling vi mener er så grusomme at straff er den eneste rettferdige reaksjonen. 

• Det viktigste vi gjør i møte med kriminelle handlinger, er å finne ut hvorfor gjerningspersonen 
handlet slik hen gjorde, og så legge til rette for at vedkommende kan komme seg videre på 
en bedre måte. Der hvor begge parter er villige til det, er forsoning mellom gjerningsperson 
og offer en viktig del av dette. 
 
 

Om dyrepoliti: 
 
 

• De Grønne vil ha dyrepoliti fordi vi ønsker å styrke dyrs rettsvern og status i samfunnet. I dag 
er ansvaret delt mellom Mattilsynet og Politiet. 
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o Grusomme handlinger mot dyr er kriminalitet, og hører derfor ikke hjemme hos 
Mattilsynet. 

o Politiet prioriterer ikke kriminalitet mot dyr hardt nok, og dette trenger derfor sin egen 
organisasjon. 

 
Om ruspolitikk: 
 
 

• I stedet for å straffe rusbrukere, må vi spørre oss hvorfor noen har behov for å ruse seg, og 
hvordan vi kan hjelpe de. En naturlig konsekvens av dette, er å si at bruk av narkotika ikke er 
kriminalitet, det er et helseproblem. 

• Når bruk av narkotika først og fremst er et helseproblem, bør politi og domstoler ikke bruke 
tiden sin på rusbrukere. De bør heller bruke tiden sin på de som sørger for at narkotika er 
tilgjengelig, og på annen kriminalitet.  

• Rusbrukere bør få høy prioritet i helsevesenet. Så snart en rusbruker selv har funnet ut at hen 
vil slutte, må samfunnet hjelpe så godt vi kan.  

• I mellomtiden må vi behandle rusbrukere som medmennesker i en vanskelig situasjon, og 
hjelpe de så godt vi kan ved skadereduserende tiltak.  

o Det innebærer å tilby rent og trygt brukerutstyr (f. eks sprøyter og sprøyterom), gode 
steder å være, og helsehjelp. Verdig behandling er den beste motivasjonen vi kan gi 
til et menneske som sliter mer rus. 

• De Grønne vil at det skal bli lettere å få legemiddelassistert behandling (LAR) med stoffer som 
Subutex. Det er en erstatning for f. eks. heroin, som reduserer abstinenser men som ikke gir 
noen følelse av rus.  

o Vi mener at rusbrukere må få tilgang på LAR når de selv ønsker det, uten å komme 
under et inngripende kontrollregime.  

o For de tyngste brukerne er ikke LAR nok. I samråd med lege bør disse kunne få 
heroinassistert behandling. 

• Mange av problemene rusbrukere opplever kommer ikke på grunn av rusmiddelet, men på 
grunn av måten samfunnet behandler de som ruser seg.  

o I storbyene er Politiet vårt viktigste våpen mot rusbruk, og ”problemet” løses ved å 
”spre miljøet” med makt. Dette krenker menneskeverdet og signaliserer at narkomane 
er annenrangs mennesker. 

o Mange rusbrukere tvinges til å begå kriminalitet for å finansiere rusbruket. 
o Det evige jaget etter narkotika gjør det vanskelig eller umulig å holde en jobb og 

ivareta egen helse og familie. Dette er konsekvenser av at samfunnet ser på rusbruk 
som kriminalitet heller enn som et helseproblem. 

o En politikk som ligner på det De Grønne står for ble gjennomført i Portugal i 2001. Nå 
har denne politikken virket lenge, og statistikken er entydig: Det er en dramatisk 
nedgang i bruk av alle rusmidler. Det skjer nesten ingen overdosedødsfall. Dette kan 
vi få til i Norge også. 

 

Se også: RUSPOLITIKK 
Noen betraktninger om forbrytelse og straff: 
 

• Justispolitikk handler om hvordan vi forholder oss til kriminalitet. Hva skal være forbudt, og 
hvorfor?  

• Samfunnet vårt består av mange regler. Å bryte disse har forskjellige konsekvenser.  
o Noen regler er uformelle og fører kun til sosiale sanksjoner. (F. eks at hvis du er slem 

med verten, så blir du ikke invitert til neste fest.)  
o Andre regler er formelle og medfører straff. (F. eks at hvis du dreper noen, så 

kommer du i fengsel.)  
• Straff defineres som et onde som samfunnet påfører en som har brutt en regel, med det 

formål at det skal føles som et onde. 
o Et viktig spørsmål i justispolitikken er hvordan man tror at straff virker. En teori er at 

straff virker preventivt. Det innebærer at den som har handlet kriminelt kommer på 
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bedre tanker av å bli straffet (individprevensjon), og at alle andre ser hva som skjer 
med den som handler kriminelt, og derfor lar være selv (allmennprevensjon).  

o Det finnes ingen forskning som har dokumentert at straff virker individpreventivt. 
Spørsmålet om straff virker allmennpreventivt er mer åpent.  

o En ting som derimot er sikkert, er at trusselen om straff ikke er grunnen til at de aller 
fleste følger reglene i samfunnet. For de aller fleste av oss er kriminelle handlinger 
galt, og det i seg selv er grunn nok til at vi ikke bryter uformelle og formelle regler. 

Med alt dette i bakhodet blir vår egen samvittighet den viktigste begrunnelsen for straff. Hvilke 
handlinger mener du er så grusomme at samfunnet må straffe? Hvilke handlinger er kriminalitet? 
Dagens system for straff fungerer i hovedtrekk slik: 
 

• Den som er tiltalt for en straffbar handling er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det må 
derfor finne sted en rettferdig rettsak, og du må ha egen forsvarer. 

 

• Du kan aldri dømmes for noe hvis du ikke har utvist skyld. Det innebærer at du ikke kan 
dømmes dersom du ikke visste – eller burde visst – at du gjorde noe galt. 

 

• Du blir ikke straffet dersom du ikke har ”skyldevne”. Det innebærer at du må være tilregnelig, 
og ikke psykotisk. Farlige utilregnelige gjerningspersoner kan pålegges tvungent psykisk 
helsevern. Dette er ikke straff, men behandling. 

 

• Målet med all straff er at lovbryteren skal komme tilbake til samfunnet igjen. 
 

• For de mest alvorlige forbrytelsene kan du dømmes til ”forvaring”. Da dømmes du kun til 
mistetid, og en domstol vil med jevne mellomrom vurdere om det er trygt å slippe deg ut. På 
denne måten kan vi ha relativt lave straffer og samtidig være sikker på at terrorister aldri 
slipper ut. 

 

• I tillegg til disse punktene finnes det en rekke prinsipper og regler som ivaretar 
menneskerettighetene til den som blir tiltalt, samfunnets behov for beskyttelse og 
offentlighetens behov for å følge med på hva politiet og domstolene driver med. 
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R U S P O L I T I K K   
	  

NB! Dette er ikke et tema det er nødvendig å bringe på banen før vi eventuelt konfronteres 
med det.  
	  

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
 

Vanlig påstand: 
 
“De Grønne er bare en gjeng vil ha fri hasj!” 
Svar:  
 

• Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom ønsker et samfunn hvor færrest mulig misbruker 
rusmidler. Vi tar på alvor at dagens ruspolitikk er feilslått.  

• Vi vil ikke ha “fri hasj”, kun utrede og gjennomføre et prøveprosjekt med offentlig, strengt 
regulert produksjon og omsetning av cannabis. Vi vil avkriminalisere besittelse av små doser 
til eget bruk. 

• Forutsetningen for at vi vil regulere hasj, er at det har en skadereduserende effekt, altså at 
skaden stoffet gjør på samfunnet blir mindre.  

• Det er fordi de negative skadevirkningene som følger av produksjon, omsetning og bruk av 
rusmidler er omfattende, og vi må finne ut hvordan vi best mulig bøter på dem. 

o Cannabis er svært tilgjengelig for unge mennesker. Ingen langere spør deg om 
aldersgrense.  

o Strengt regulert omsetning kan bidra til å strupe inntektskildene til kriminelle nettverk.  
 

Vanlig påstand: 
 
“Dere tar ikke på alvor at narkotika dreper når dere vil gi ut heroin på resept!” 
Svar:  
 
 

• Vi tar på alvor at narkotika dreper. Målet med vår ruspolitikk å begrense lidelse. Derfor må 
narkotikamisbruk behandles først og fremst som et helseproblem, og ikke møtes med strenge 
straffer.  

• Det viktigste er å forebygge rusmisbruk på et tidlig stadium, både gjennom 
informasjonsarbeid om skadevirkninger, og ved å følge opp ungdom som faller ut av skolen. 
Heroin på resept skal kun gjelde de tyngste brukerne som en ikke regner med å kunne 
avruse.  

• Oslo blant de aller høyeste overdosedødsfallene i Europa. Dette må møtes med ny politikk. 
Resultatene fra land som har begynt å gi ut heroin på resept er gode. Overdosedødsfallene 
går ned. HIV-infeksjonene går ned og rekruttering av unge går ned.  

• Situasjonen for tyngre narkomane i Norge er såpass dårlig i dag at vi har lite å tape på et 
prøveprosjekt vi vet har skaffet tilfredstillende resultater i land vi kan sammenligne oss med.  

 

Se også: JUSTISPOLITIKK. 
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( G R Ø N N )  Ø K O N O M I  
	  

PÅSTANDER OM VÅR POLITIKK MED FORSLAG TIL SVAR: 
 
Vanlig påstand: 
 
“Dere vil øke skattetrykket med titalls milliarder kroner. Det beviser at dere hører til på venstresida.” 
Svar: 

• Regjeringa planlegger å hente inn ca. 919 milliarder kroner i skatter og avgifter (oljesektoren 
ikke medregnet). Sammenlignet med dette er vårt skattetrykk 4% høyere (vi tar inn ca. 38 
milliarder mer i vårt alternative statsbudsjett). Altså ingen dramatisk forskjell. 

• De Grønne har en rettferdig og solidarisk skattepolitikk, basert på at jordens ressurser er 
begrensede. Vår politikk gagner dem som har minst, og får fortgang på det grønne skiftet. Vi 
bruker økonomiske virkemidler som smarte folk fra både høyre- og venstresiden kan like.    

• Mesteparten (25 mrd.) av skatteøkningene våre kommer i form av forbruksdempende 
klima- og miljøavgifter. Vi skattlegger miljøfiendtlige produkter og aktiviteter hardere (etter 
“forurenser betaler”-prinsippet), og belønner miljøvennlige valg. 

o Vi vil ha dyrere flyturer, fossilbiler, fossilt drivstoff, strøm, kjøtt og plast. 
o Vi reduserer skatter og avgifter på bl.a.: Økologisk mat, frukt og grønt, elbiler, 

ladbare hybridbiler, biogasskjøretøy, elsykler, ENØK-tiltak, solcellepaneler, 
miljøsertifisert biodiesel, kollektivtransport, reparasjoner, gjenbruk og resirkulering. 

• Samtidig gir vi skattelette til de som tjener minst, og til småbedrifter og gründere: 
o Miljøpartiet De Grønne gir mer skattelette til de med inntekter under 500 000 kroner 

enn det regjeringen gjør. 
o Vi gir selvstendig næringsdrivende rett til minstefradrag på lik linje med 

arbeidstakere, bedrer sykelønnsordningen og omsorgspenger for dem + øker 
personfradraget for alle skatteytere til 65.400,- (for å gjøre det lettere å klare seg på 
lav inntekt).  

o De som har høye inntekter og formuer vil måtte betale mer skatt (samlet øker vi 
inntekts- og formueskatt med 9 mrd. kr.). En person med 2 mill. kr i inntekt må 
betale 6 prosentpoeng mer i skatt. Dette er ikke dramatisk, men nødvendig for å 
unngå økte forskjeller. 

o  
Vanlig påstand: 
 
“Det “grønne” skatteskiftet deres, med tiltak som veiprising, flyseteavgift og avgifter på forbruk, 
kommer til å ramme de fattige.” 
Svar: 
 

• Grønn politikk handler om å gjøre det lett å ta miljøvennlige valg. Derfor må tiltak for å 
“straffe” miljøfiendtlig atferd (som fly og fossilbiler) følges av målrettet satsning på 
alternativene: Billigere og bedre kollektivtransport, billigere sykler og elbiler, redusert 
transportbehov gjennom god byplanlegging, osv. Det er bra for alle, også dem med dårlig 
råd. 

o Vi foreslår lavere avgifter på reparasjon, kollektivtrafikk, frukt, grønt, økologisk mat, 
elsykler og hybridbiler. 

• Det er de fattigste som vil kjenne konsekvensene av klimaendringer hardest på kroppen, ikke 
bare i Norge - men globalt. Derfor er det livsviktig for dem at storsamfunnet raskest mulig 
omstiller seg i alle sektorer. Alle må bidra. 

• Det vil (dessverre) alltid være sånn at rike vil ha større anledning til å “kjøpe seg fri” når noe 
avgiftsbelegges flatt. Derfor er det viktig med en mer progressiv inntektsbeskatning, slik at 
det blir lettere å klare seg på lav inntekt. 

o En annen måte man kan “omgå” dette på, er ved å bruke alternative modeller for å 
avgiftsbelegge miljøskadelig forbruk, som f.eks karbonavgift til fordeling (som De 
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Grønne er positive til), hvor dem som bruker lite og lever miljøvennlig tjener penger 
på det. 

 

Vanlig påstand: 
 
“Dere kommer ikke til å kunne finansiere det grønne skiftet uten økonomisk vekst eller oljeinntekter.” 
Svar: 

• Vi viser i vårt alternative statsbudsjett hvordan vi på en realistisk måte kick-starter det grønne 
skiftet i Norge, samtidig som vi reduserer oljepengebruken mer enn noe annet parti (vi bruker 
16 mrd. mindre enn regjeringen). 

• Selv om inntektene til Oljefondet haddet stanset i dag, ville fondet fremdeles gi avkastning og 
fortsette å vokse. Det vil derfor være mulig å opprettholde velferden i Norge i en 
overgangsperiode hvor oljeinntektene fases ut, og nye næringer bygges opp. 

• Selv om De Grønne er kritiske til premisset om evig økonomisk vekst (eller, rettere: evig vekst 
i ressursforbruk) på en klode som ikke vokser, forstår også vi at omstillingen til et karbonfritt 
samfunn krever kapital: 

o Vi øker utbyttet fra Statoil og spytter pengene inn i Statkraft for å satse fornybart i 
stedet for fossilt, og vi gir 1,2 milliarder i statlig risikokapital for å realisere nye, 
grønne prosjekter og skalere opp fornybarteknologi (for å nevne noe). 

o Vekst i grønne næringer må ledsages av et tilsvarende fall i fossilt. 
• “Grønn vekst” er åpenbart smart på kort sikt, men på lengre sikt er det helt nødvendig å gjøre 

store, strukturelle grep for å skape en sirkulær økonomi - som kan være dynamisk og i 
utvikling uten å måtte legge stadig mer beslag på natur og areal, skape avfall, forurense og 
tappe jorda for ressurser. Evig vekst, på en klode som ikke vokser, er matematisk umulig, og 
det virker det som De Grønne er alene om å forstå. 

o Hvis vi skal få en økonomi som fungerer innenfor naturens tålegrenser, kan ikke økt 
BNP være målet på alt som er godt i verden. Fritid, natur- og kulturopplevelser og 
sosiale relasjoner må bli vektlagt tyngre. 

o De Grønne vil ta ut produktivitetsveksten i mer fritid i stedet for økt kjøpekraft og 
forbruk.  

o Vi må øke kravene til produktkvalitet og forlenge garantitiden på varer.  
o Vi må øke gjenvinningsgraden, med mål om full resirkulering av materialressurser. 

Panteordninger for elektronikk, som mobiler, kan inngå i dette.  
o Kanskje må produsenter få ansvar for hele livsløpet til sitt produkt, slik at så lite avfall 

som mulig havner i naturen.  
o Vi må fjerne moms på gjenbruk og reparasjon, redusere matkasting ved å opprette 

matsentraler og avgiftsbelegge butikkers dumping av spiselig mat. 
Vanlig påstand: 
 
“Alle kommer til å bli fattigere og få lavere levestandard med De Grønnes politikk.” 
Svar: 

• Nei. De Grønne fører en politikk som skal sikre at alle som lever i dag skal ha gode liv, uten at 
det skal ødelegge for andres mulighet til å leve gode liv - enten de lever på andre siden av 
jorda eller i framtida (eller tilhører andre arter). 

• Hvis alle på jorda skulle ha hatt like høyt materielt forbruk som nordmenn, måtte vi ha hatt 
omtrent tre jordkloder. 

• Livskvalitet er viktigere enn materiell levestandard. Selv om forbruket har tredoblet seg, viser 
levekårsundersøkelser at vi ikke har blitt noe lykkeligere siden 80-tallet. Når man oppnår en 
viss levestandard, flater “lykkekurven” ut. 

• God politikk vil derfor være å flytte fokus fra å øke materielt forbruk, til å gjøre folk 
lykkeligere. De Grønne vil gjøre dette ved å f.eks: 

o Sikre at alle har tilgang til nøktern, klimavennlig bolig. Føre en sosial boligpolitikk som 
reduserer prisveksten. 

o Gi folk mer fritid. 
o Satse på kunst og kultur, idrett og frivilligheten. 
o Ta vare på naturen, og sikre alle tilgang til grønne lunger. 
o Skape tilgjengelige og menneskevennlige byrom og nærmiljøer. 
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A V S L U T N I N G S A P P E L L  -  M A L  
 
I dette forslaget til avslutningsinnlegg ramser debattanten opp en rekke verdier og litt konkret politikk som 
skal etterlate salen med et inntrykk av hva De Grønne står for. 
 
Folkens!  
 
Hvis dere er enige i at sølvrev og mink ikke hører hjemme i bur - 
Hvis dere ønsker dere en klode som fortsatt har is på nordpolen, regnskog i amazonas, 
sibirtigre i Sibir og sommerfugler om sommeren når barna våre er store - 
 
Da må dere stemme på et parti som setter livsgrunnlaget først!  
 
Hvis dere mener det er urettferdig at vår generasjon får kloden overlevert i dårligere 
stand enn våre foreldre - 
Hvis dere mener det er urettferdig at vi lar mennesker i andre verdensdeler ta støyten for 
vårt overforbruk - 
Hvis dere mener det er urettferdig at menneskelig rovdrift på ressurser ødelegger livet til 
andre arter -  
 
Da må dere stemme på et parti som setter planet foran profitt! 
 
Hvis dere ønsker dere et Norge hvor vi lever av å skape klimaløsninger, ikke klimakrise - 
et Norge hvor det å sykle, gå eller ta bussen er billigere, tryggere og bedre enn å kjøre 
fossilbil -  
Et Norge hvor det er viktigere å ha det bra, enn å ha og ha og ha  -  
 
Da må dere stemme på Miljøpartiet De Grønne!  
 
Godt valg!  
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S P Ø R S M Å L  V I  O F T E  F Å R   
	  

Her har vi forsøkt å samle noen av de oftest stilte spørsmålene og angrepene som 
rettes mot oss.  
	  

Hvorfor har dere har stemt for å holde liv i kulldrifta på Svalbard? 
Miljøpartiet De Grønne har foreslått å gjennomføre en styrt avvikling av kulldrifta på 
Svalbard, og en grønn omstilling av Svalbard-samfunnet. Kriselånet er et ledd i avviklingen 
av kull. Fordi de gamle partiene har ført en elendig næringspolitikk i årtier, er Svalbard på 
randen av konkurs og avhengig av verdens verste fossile brensel. Hvis Store Norske går 
konkurs over natta, må Svalbard flyttes fra. SV stemte ikke for å legge ned kull - de stemte 
for å legge ned Svalbard. De Grønne har fått gjennomslag for et forslag på Stortinget som 
innebærer at regjeringen må komme med en plan for utfasing av kull. 
	  

Hvorfor skal jeg stemme på De Grønne?  
Fordi norsk politikk trenger et parti som klarer å prioritere framtiden til planeten og oss som 
er unge i dag. I dag er alle stortingspartiene enige om å fortsette å satse på olje, motorvei og 
økt forbruk. De Grønne er en del av en internasjonal politisk bevegelse og har kampen for 
klima, miljø og livsgrunnlag som sitt hovedprosjekt. Vi gambler ikke med livet på jorda. Et 
grønt parti vil sette agendaen for politikken i norske kommunestyrer på en helt ny og 
nødvendig måte.  
 
Hvorfor deltar Rasmus i så få voteringer på Stortinget?  
Sammenlignet med de andre parlamentariske lederne er Rasmus den som møter oftest til 
voteringer, også over gjennomsnittet for en stortingsrepresentant. Vi gjør alt vi kan for å stille 
opp mest mulig, levere forslag av høy kvalitet og stemme på bakgrunn av grundige 
vurderinger, selv om vi har Stortingets minste gruppe.  
	  

Er dere på høyresiden eller på venstresiden?  
Vi har ikke bundet oss til noen blokk. Vi er først og fremst et grønt parti, og kan samarbeide 
med alle som gir oss gjennomslag for grønn politikk. Men vi låner gjerne gode ideer fra alle 
kanter: Vi kan være enige med venstresiden om behovet sosial rettferdighet og økonomisk 
omfordeling, og kan dele høyresidens skepsis til byråkrati og statlig overformynderi, samt 
deres iver om å gjøre det lettere for gründere og småbedrifter.  
	  

Hva skiller De Grønne fra SV og Venstre?  
MDG har et økologisk helhetssyn som ligger til grunn for politikken. Dette gjennomsyrer hele 
programmet vårt. Vi er ikke et sosialistisk (SV) eller sosialliberalt (V) parti, men del av en 
internasjonal grønn bevegelse, som baserer seg på grønn ideologi; solidaritet med andre 
mennesker, solidaritet med framtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur er våre 
grunnprinsipper. Andre stikkord er: Grasrotdemokrati, fred og ikkevold, personvern, dyrevern. 
	  

Men De Grønne er vel bare et ensaksparti? Hva med alle de andre sakene?  
Vi har både politikk og klare meninger på alle viktige områder. Vi går til valg på et helhetlig 
politisk program, hvor vi ser miljøpolitikk i sammenheng med alt fra helse og samferdsel, til 
økonomisk politikk og livskvalitet. Vårt tankesett er bygget på solidaritet med mennesker, dyr 
og natur. Når vi først og fremst snakker om miljø i mediene, er det fordi vi må bruke vår lille 
tilmålte tid til å snakke om hovedsaken vår.  
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Dere har ingen ideologi/ordentlig verdigrunnlag  
Jo. De Grønne har et økologisk helhetssyn som ligger til grunn for politikken. Det betyr at 
mennesket ikke ses som separat fra og uavhengig av natur og livsgrunnag, men som en 
naturlig del av det. Solidaritet med mennesker, natur og fremtidige generasjoner står helt 
sentralt i vår ideologi.  
	  

Det er utopisk å finansiere alle miljøtiltakene deres uten oljeinntekter - den økonomiske 
politikken deres henger ikke på greip!  
De Grønne erkjenner at ansvarlig miljøpolitikk henger svært tett sammen med 
ansvarlig  økonomisk politikk. Vi sparer penger ved å kutte ut en rekke milliardprosjekter som 
vi mener vi ikke trenger. Eksempler er ferjefri E39, utvidelse av Gardermoen og andre 
flyplasser. I tillegg øker vi skatteinntektene gjennom økte skatter på klimafiendtlig forbruk, og 
gjennom finansskatt. Det er verdt å huske at oljefondet fremdeles ville ha gitt avkastning om 
vi kuttet alle oljeinntektene i dag; det vil derfor være fullt mulig å opprettholde velferd i en 
overgangsperiode hvor oljenæringa fases ut til fordel for grønne næringer. Vår politikk for å 
skape et mer framtidsrettet og mangfoldig næringsliv er den eneste løsninga hvis vi skal 
sikre framtidig velferd. Det viktigste er tross alt at vi har en klode å skape en velferdsstat på.  
	  

De Grønne stjeler bare velgere fra andre miljøpartier og pulveriserer velgermassen 
Det som kan svekke miljøsaken er om miljøpartiene ikke utfordres og ikke utfordrer 
hverandre. Da blir saken død, uten debatt. Dessuten viser tall at De Grønne tar velgere fra 
nesten alle de andre partiene, i tillegg til tidligere hjemmesittere. Aller flest velgere tar vi fra 
Arbeiderpartiet og sofaen.  
	  

Hvorfor fjerner vi ikke moms på vanlig sykkel når vi gjør det på el-sykkel? 
Fordi el-sykkel er et stykke teknologi som kan gå inn i sekkebetegnelsen «grønt 
teknologiskifte» og må subsidieres på bekostning av den teknologien det er ment å bytte ut – 
motorsykkel, bil og annen fossile transportmidler. El-sykkelen har potensiale til å bytte ut 
disse. Den vanlige sykkelen uten batteri er veldig mye billigere allerede. 
	   	  

Hvordan skal vi finansiere det grønne skiftet når mye av pengene vi bruker i dag kommer fra 
olja, som vi vil fase ut? 
Pengene fra oljefondet – såfremt man ikke bruker mer enn avkastningen fra fondet – vil ikke 
forsvinne selv om fondet ikke får tilføringer og dermed øker. Fondet er vår sparebøsse og 
skal vare i mange generasjoner. Når det er sagt, så er premisset om at man må ha verdens 
største offentlige pensjonsfond for å gjennomføre et grønt skifte feil! Våre naboland har 
kommet mye lenger enn oss i det grønne skiftet, og har gjort dette helt uten våre finansielle 
muskler. 
	  

Hvordan skaper vi en nullvekst-økonomi? 
Nullvekst er middelet, men ikke målet. Dette er talspersonen i svenske Grön Ungdom, 
Lorentz Tovatt sin oppfordring: Snakk om forbruket, ikke veksten. Det er konsekvensene av 
forbruket og veksten vi må til livs. Dette er et stort spørsmål uten en «quick-fix». Likevel må 
vi spørre oss om det ikke strengt tatt er de som sier at vekst MÅ til som sitter med 
bevisbyrden, når vi vet hva slags skade dagens vekst forårsaker på planeten.  
 


