PARTIPROGRAM 2019-2023
VI HAR BARE ÉN KLODE
Miljøpartiet De Grønne arbeider for et samfunn hvor de som kommer etter oss får minst like bra
forutsetninger som vi selv har hatt. Vi kan ikke forbruke mer enn jorden klarer å gjenskape hvert
år, uten at det går ut over de som kommer etter oss. Vi baserer oss på tre grunnleggende
prinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og
solidaritet med dyr og natur. En slik politikk innebærer å se fremover – og at vi må våge å
prioritere.
KLIMA SOM FØRSTEPRIORITET: Samfunnsutvikling må drives i en mer økologisk bærekraftig retning.
Vi vil prioritere satsinga på miljøteknologi, fornybar energi, energieffektivisering og grønne løsninger.
Vi vil:
● at klima- og energiplanene i Rælingen blir styrende for all annen politikk, med forpliktende
mål og klare tidsfrister
● innføre klimaregnskap for kommunen
NATURVERN: Artsmangfoldet har en verdi i seg selv. For å beholde livskraftige biotoper i fremtiden
er vi avhengig av å forvalte disse på en ansvarlig måte.
Vi vil:
● kartlegge artsmangfoldet i kommunen og arbeide for at det tas mer hensyn til dette i
forbindelse med utbygginger og arealplaner
● opprettholde Markagrensa
● opprette nasjonalpark i sentrale deler av Østmarka
● ta vare på ulvestammen i Østmarka

FRILUFTSLIV, IDRETT OG KULTUR: Kultur, idrett og friluftsliv er i tillegg til selve opplevelsene viktige
folkehelsefaktorer. Kultur bygger broer mellom mennesker, og bygger identitet, mening og
fellesskap.
Vi vil:
● legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljøet
● ha økt satsning på kulturskolen
● støtte opp om idrettslige og kulturelle frivillige organisasjoner og aktiviteter.
● opprette flere utlånsordninger for verktøy, elsykler, lastesykler og fritidsutstyr for barn og
voksne

LANDBRUK OG MATSIKKERHET: Å ta vare på matjorda er avgjørende for vår egen matsikkerhet, og
av ressurs- og klimahensyn. Kun 3 % av Norges landareal er egnet for matproduksjon. Det er derfor
en forutsetning at det ikke bygges på matjord, også i tettstedene. Vi er opptatt av at vi skal ha tillit til
maten vi kjøper, og at dyrene skal ha hatt et verdig liv.

Vi vil:
● innføre nullvisjon for nedbygging av matjord
● styrke satsinga på miljøtiltak i landbruket

ØKONOMI OG NÆRINGSUTVIKLING: Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver
utviklingen framover, og det er et godt fungerende næringsliv som skal bidra at vi har arbeidsplasser
og skatteinntekter i årene som kommer. Dette gjelder både de grønne bedriftene og de bedriftene
som ikke er dårlige for miljøet. Vi vil gi næringslivet gode og langsiktige rammevilkår for drift.
Vi vil:
● gi økte muligheter for grønt næringsliv til å etablere seg i kommunen
● stimulere til utvikling av lokale arbeidsplasser som bidrar til bedre tilbud der folk bor
● at Rælingen skal bli en foregangskommune for smarte og grønne innkjøpsordninger
● stimulere kommunen til å handle lokale varer
OPPVERKST OG SKOLE: Mestring og gjennomføring i ung alder er en forutsetning for å lykkes i et
krevende utdanningsløp og arbeidsliv. Skolen må favne vidt, og ta vare på og utvikle evnene til alle
barn og unge.
Vi vil:
● ha en god helsesøstertjeneste ved alle skolene
● gi barnehager og skoler varierte utearealer som alternative læringsarenaer for fri lek,
natur- og kulturopplevelser
● at skolen skal ha tilstrekkelige økonomiske rammer til å ansette nok pedagoger som
arbeider tett med skolestarterne
● Ha leksefri skole fra 1.-4. trinn
● Innføre ett gratis skolemåltid for alle elevene i grunnskolen. Maten skal være sunn og
bærekraftig og inkludere vegetarretter
● støtte opp om den uorganiserte ungdommen gjennom høy prioritering av ungdomsklubber
og andre møteplasser for ungdom
HELSE OG OMSORG: Det er viktig å prioritere forebyggende helse ved å tilrettelegge for friluftsliv og
aktivitet. Institusjonene bør åpnes mot nærmiljøet og ønske ressursene til de frivillige
organisasjonene i kommunen velkomne i en helhetlig omsorgspolitikk. Omsorg for eldre handler om
respekt, aktivitet og om å arbeide for å motvirke ensomhet og depresjon.
Vi vil:
● styrke trivselssenteret og frivillighetssentralen
● skape arenaer der barn/ ungdommer og eldre kan møtes
● stimulere lokale krefter i landbruk/dyrehold som ressurs i helse og omsorg
● jobbe for fulle stillinger som gir trygghet både for ansatte og brukere
● gi rusavhengige gode bo og helsetilbud

AREAL- OG TRANSPORTPOLITIKK: All utbygging må planlegges slik at mest mulig av
persontransporten skjer med kollektivtransport, sykling eller gange. Da må vi satse på trygge gangog sykkelveger og gode kollektivtilbud. Vi må legge til rette for raskere overgang til elbiler.
Vi vil:
● ha gode busstilbud med hyppige avganger i rushtid i alle deler av kommunen som gjør det
mulig å ta buss helt fram eller gå over på tog

●
●
●

at det bygges ut et nettverk av attraktive og sikre gang- og sykkelveier, spesielt der barn og
unge ferdes
at brøyting og strøing av gang- og sykkelveger på de mest trafikkerte strekningene skal
holde samme standard som i kjørebanen
at det legges til rette for elbillading i hele kommunen – at det etableres støtteordning for
delfinansiering av elbillading i sameier og borettslag

