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”Hva vi spiser har aldri
vært viktigere. For å kunne
spise trygg mat må vi ha god
kunnskap om mat og bevisst
velge naturlige råvarer av
høy kvalitet, uten bruk av
giftstoffer. Det er viktig at
kommunens storkjøkken
og kantiner kan tilby sunn
og miljøvennlig mat og
vegetariske alternativ.”

”Vi må tenke og handle i
langsiktige perspektiver for
å sikre selve ressursgrunnlaget vårt. Vi trenger ei
retningsendring i politikken for å klare omstillinga
til et fornybart samfunn og
jeg vil arbeide for å gjøre
Harstad Kommune grønnere”

”Vi trenger løsninger som
gjør det lettere å leve godt
og miljøvennlig for alle i
hverdagen, både i byen og på
bygda. Livskvalitet, glede og
medmenneskelighet må stå i
fokus framfor økt forbruk.”

harstad.mdg.no

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL JOBBE FOR DETTE
En Grønn Spire
Vi vil at klima, miljø og solidaritet skal legges til grunn for kommunens innkjøp og investeringer. Livskvalitet og medmenneskelighet skal tas hensyn til når
avgjørelser skal tas. Kommunen må ta sin del av det løftet som er nødvendig for
å redusere klimautslipp og gjøre det lettere for innbyggerne i kommunen å ta
miljøvennlige valg.

Grønn innovasjon i nord
Vi vil satse på et mangfoldig næringsliv! For å få til ei omstilling i bærekraftig
retning er vi avhengige av bedrifter som tør å satse på eksisterende innovasjon,
og gi grønne gründere et godt etableringsgrunnlag i kommunen.

Livskraftig sentrum
Vi vil ha en bykjerne med flere grøntarealer og et sentrum som ivaretar kulturhistorisk bebyggelse og nærheten til havet. Vi skal prioritere kollektivtrafikk og
utvikling av gjennomgående nettverrk av gang og sykkelveier, framfor å tilrettelegge for økt biltrafikk. Målet skal være at all økning i transport tas kollektivt og
at flesteparten i Harstad bruker miljøvennlig transport.

Mat for framtida
Vi ønsker at maten vi spiser i større grad må komme fra jordbruk og havbruk
som drives etter økologiske prinsipper og ivaretar dyrevelferd. Vi skal verne om
kysten og mangfoldet i havet. Gi kystfiske prioritet framfor trålfiske for å sikre
miljø og sysselsetting. Satse på lukkede anlegg i oppdrettsnæringen, og innføre
en utbyggingsstans av oppdrett i åpne anlegg.

Kulturmangfold og Frivillighet
Et vitalt kulturliv gir livskvalitet til innbyggerne som skaper og opplever ulike
kulturuttrykk. Det profesjonelle og det frivillige kulturlivet er avhengige av og
utfyller hverandre. De Grønne vil opprettholde og styrke det lokale engasjementet. Det offentlige må legge til rette for et mangfoldig kulturliv gjennom gode

støtteordninger. Samtidig må uavhengigheten og den frie stillingen til kulturutøvere bevares.

Grønt samfunn for livskvalitet

God livskvalitet og livsglede for den enkelte skal ligge til grunn for alle tjenester
og aktiviteter som tilbys. Mental og fysisk helse må sees under ett. Dårlig økonomi må ikke ramme de mest sårbare i kommunen. Forebygging av helseskader
må ses i sammenheng med andre politikkområder, og kan oppnås gjennom
oppvekstpolitikk, arealplanlegging og kulturpolitikk. Det er viktig å legge vekt
på at god helse fremmes og sykdom forebygges også ved å redusere forurensning,
presentere sunn mat og legge til rette for daglig mosjon.

Skole og oppvekst

							
Miljøpartiet De Grønne vil at skoler og barnehager skal være gode steder å være
for å utvikle toleranse, nysgjerrighet og kreativitet. Disse verdiene bør prege
undervisningen innenfor rammene i skolen. Vi vil oppfordre til mer tverrfaglig
læring, og at naturen i større grad brukes i undervisningen. Kampen mot mobbing styrkes ved å legge vekt på verdier og holdninger, også blant voksne.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Økonomien skalunderordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og
rettferdighet både lokalt og globalt.
Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning
for å nå målet.Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og
framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper:
solidaritet med andre mennesker,
solidaritet med fremtidige generasjoner og
solidaritet med dyr og natur.

