
FYLKESLISTENE FOR MILJØ OG SOLIDARITET 

MILJØLISTA 
I VESTFOLD 

VI VIL SKAPE EN FOLKEBEVGELSE 
FOR SAMFUNNSFORANDRING!! 

. --· . .... ._-_ / ... ,. 

Bilde: Aksjonen i Tønsberg mot massebi/isme i januar 1989 der Miljølista var ar
rangør sammen med Framtiden I Våre Hender og Natur og Ungdom i Vestfold. 
(Foto: Jon Gunnar Brekka). 

PROGRAM 1989 
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FRA SLØSING TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Miljø og ressursansvar er viktigere enn økonomisk vekst. Vi må ha en helt ny 
samfunnsutvikling fordi: Den ukontrollerte veksten i produksjonen i den rike delen av verden 
representerer en av de storste truslene mot vårt eksistensgrunnlag. Angrepspunktene mot 
naturen oker i et voldsomt tempo: 
- Hvert år korrimer tusener av nye kjemiske produkter i bruk. Allerede i dag finnes det 

over 80.000 kjemiske produkter. Ingen vet hvilke miljømessige farer disse produktene 
representerer. Erfaringene med freongassene bør gi ettertanke. 

- Den rike verdens produksjonsbehov dekkes ved at stadig mer sårbare 
områder trekkes inn i produksjonen; Tropeskogene, polområdene, jordens atmosfære. 

- Den rike verdens produksjonsbehov øker behovet for billige råvarer fra den 3. verden. 
Ødeleggelse av vegetasjon, genetisk erosjon og avskogning er noen av resultatene. 

Målet om okonomisk vekst favoriserer en teknologi som i seg selv representerer 
en trussel mot mennesker, natur og miljo. (kjemisk/ industrielle jordbruket, 
atomteknologi, genteknologi m.m.). 

* Levende lokalsamfunn og ren luft er viktigere enn massebilisme. 
* Sosiale mål er viktigere enn konkurranseevne og frihandel. 
* Rettferdighet i verden er viktigere enn nasjonal egeninteresse. 
* Frigjøring og fredsskaping er viktigere enn opprustning. 
* Livskvalitet er like viktig som levestandard. 
* Rettferdig fordeling framfor rikdom for de få. 
* Grunnleggende velferdsgoder for folk flest skal forsvares. 
* Bevaring av livsgrunnlaget er viktigst av alt. 

Skal kursen dreies, må økonomi og samfunn, tankegang og livsstil endres fra grunnen av. Aldri 
kommer vi til å gi opp å jobbe for: 

RENT VANN OG LEVENDE HAV 

Landbruket og kloakk- og industri-utslipp dreper livet i havet. Nasjonal egeninteresse 
fører til overfiske. Derfor vil vi kreve: 

* Omlegging av landbruket - effektive tiltak mot avrenning. 
* Rensing eller bedriftsnedleggelse - forbud mot miljøgifter. 
* Full rensing eller kompostering av all kloakk. 
* Internasjonalt samarbeid om å redde Nordsjøen og fiskebestandene. 

REN LUFT OG LEVENDE SKOG 

Massebilisme, industriutslipp og oljefyring ødelegger lufta og menneskelig trivsel. Det truer 
selve livsgrunnlaget ved å ødelegge den globale varmebalanse. Derfor vil vi kreve: 
* Massebilismen må stoppes - satsing på kollektivtransport m.v. 
* Lavere energiforbruk - fornybar energi må erstatte olje og gass. 
* Forbud mot ozon-nedbrytende gasser. 
* Høye avgifter på andre utslipp og unødvendige produkter. 

LEVENDE JORD OG SUNN MAT 

Effektivitetsnormer, investeringspress, gift og kjemikalier tyner jordsmonn, 
husdyr og bønder. Avfallshaugene forgifter jordsmonnet. I en verden 
med nød og fattigdom må Norge leve på egne, ikke andres ressurser. 
Derfor krever vi: 

* Omlegging til økologisk jordbruk - Momsfritak på sunn mat. 
* Økt sjølforsyning med mat og andre basisvarer. 
* Sortering og resirkulering av alt avfall.. 
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ET FARGERIKT FELLESSKAP MOT RASISME 

Før var det nordmenn som utvandret fra fattigdom til Amerika. Under krigen flyktet nordmenn 
fra vold og undertrykking hos oss. Nå er det vår tur til å hjelpe andre. Derfor vil vi kreve: 

* Norge må ikke sende tilbake noen flyktninger eller asylsøkere til sult, krig eller undertrykking. 
* Kommunene i Vestfold må ta imot flere flyktninger og asylsøkere. 
* Et menneskevennlig asylmottak - ny fremmedlov og politiinstruks. 

EN VERDEN UTEN NØD OG UNDERTRYKKING 

Fattigdom og nød er vår tids utfordring - ikke måneferder og romferger. Utvikling i den tredje 
verden hindres av USA og Sovjets kamp om verdensherredømmet, gjeldskrise, multinasjonale 
selskaper og egen overklasse. Derfor vil vi kreve: 

* En rettferdig verdensorden: Ny handels- og utenrikspolitikk. 
* Støtte direkte til de fattige - ettergivelse av u-landsgjeld. 
* Støtte til alle folk og nasjoners rett til sjølbestemmelse -

omfattende protester mot all innblanding fra stormakter. 
*Effektivboikott av Sør-Afrika. 
* Atomvåpen kan aldri være forsvarsvåpen - Norge foran for fred. 
* Ingen anløp av båter med atomvåpen. 

NEI TIL EF 

Vi trenger ikke enda en supermakt i kampen om råvarer, makt og verdensherre-
dømme: EF. Vi trenger ikke EFs prioritering av økonomi framfor miljø og velferdsgoder, 
eller arbeidsløshet på 10%. Vi trenger ikke frihandel der mindre selskaper utkonkurreres, og 
storkapitalen blir enda stØrre og mektigere. Vi trenger å forsvare norsk sjølråderett, demokrati og 
velferdspolitikk. Vi trenger et utvidet samarbeid mellom små, fredelige nasjoner om miljø og 
utvikling i verden. Derfor sier vi: 

* Ja til globalt ansvar - Nei til Europeisk Union. 
* Nei til frihandel - ja til langsiktige handelsavtaler. 

ARBEID TIL ALLE - ARBEIDSLØSHET 
ER MISBRUK AV RESSURSER 

I dag brukes arbeidsløshet som et virkemiddel for å styrke konkurranseevnen og handelsbal
ansen. Menneskets behov for arbeid, og vårt behov for å løse store s;:imfunnsmessige oppgaver 
innen skolevesenet, helsesektoren og boligbygging, viker for kortsiktige spekulasjons
prosjekter innenfor "shipping" og "offshore". 
* Arbeidsplasser der folk bor. Tiltak mot nedlegging av arbeidsplasser i distriktene. Styrk 

primærnæringene. 
* Flere arbeidsplasser til helse- og sosial-sektoren, undervisning og kultur. 
* Omstilling til et mer miljøvennlig samfunn: Økt satsing på kollektivtransport, alternative 

energikilder, resirkulering og ressursgjenvinning. 

G_i køen av arbeidsløse fullverdig arbeid med å løse køen av uløste samfunnsoppgaver. 

STYRKING AV VELFERDSPOLITIKKEN 

* Bort med egenandeler i helsevesenet. 
* Sats på et variert kulturtilbud. 
*Eldresbehov og rettigheter må tas på alvor, de har betalt sin del. 
* Styrk tiltakene for barn og unge - forebyggende arbeid er god økonomi. 
* Tilgang på rimelige boliger til alle. Renta på boliglån må ned. 

::..::. · • • ·: • • • •· ·· ::::· ·=·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· ><::«::- • :::::::~:: ✓ •• /ffiff,y : ❖ ·:::::::::::::::::::::.-:u • v;-{:.::_: ·:: •. ;y::•:%, •• w:.;;- ;-·•:.;x:::::::•H -~:::::V<; x.. _:_. '(-!·. \ z'.-;-;f .. . : .. :_: .. _:_ :. : .. .... :' 

www.pdf-arkivet.no (2020)



FRIGJØRING AV KVINNER 

Kvinner har de dårligst betalte jobbene, og hovedansvaret for hus og hjem. Kvinner må mere ut 
i samfunnslivet - menn må ta mere ansvar hjemme. Derfor vil vi kreve: 

* 6 timers normal arbeidsdag. 
* Ei lønn å leve av også for kvinner. 
* Rett til barnehager i nærmiljøet for alle barn. 
* Ja til kjærlighet og felleskap - nei til porno og voldsdyrking. 
*Kvinnerserfaring og interesser må legges vekt på i alt politisk arbeid. 

LEVENDE LOKALSAMFUNN 

Levende lokalsamfunn er en viktig forutsetning for å få til en bærekraftig utvikling: 
* Desentralisert produksjon med alternative energikilder. 
* Stor selvforsyningsgrad, og redusert transportbehov. 
* Lokalt ansvar for miljø, og politiske beslutninger. 

MER DEMOKRATI - ANDRE SLAGS POLITIKERE 

I dag konsentreres makt i direksjonene, organisasjonerie og byråkratiet. Politikere bevilger seg sjøl 
store privilegier, samtidig som de retter pekefingeren mot folk flest. Vi vil ha: 

* S lerke, uavhengige fag- og forbrukerorganisasjoner, velforeninger og andre folkelige bevegelser 
* En ny type politikere som ikke svikter som folkets talerør. 
* Uredde politikere som får snusk og feilprioriteringer fram i lyset. 
* Avsløring av sammenblanding av private og offentlige interesser. 
* Mer innflytelse til folkevalgte organer - mer makt til ansatte. 
* Møter i Vestfold der vi avgjør hva vår stortingsrepresentant skal stemme i viktige saker. 

VI HAR EN VISJON! 

Vi vil finne en vei til et samfunn: 
* som er tilpasset naturens grenser og de økologiske lover. 
* som er bygd på internasjonal solidaritet 
* hvor produksjonen styres av folks grunnleggende behov. 
* hvor arbeid ikke bare er slit for lønn, men er skaperglede og 

kilde til utvikling av enkeltmennesker og fellesskapet. 
* hvor alle får utvikle sine evner, men ingen får søke 

personlig rikdom, makt og suksess på bekostning av andre. 
* hvor kløften mellom styrende og styrt er erstatta med alles 

direkte innflytelse på eget liv og samfunnsutvikling. 
* der det er mer makt og oppgaveløsninger i lokalsamfunnet. 
* hvor omsorg for barn, eldre og sjuke er et felles ansvar -

slik at kvinnene derfor ikke er dobbeltarbeidende. 
* hvor alle er verdifulle medmennesker - ingen blir mobba eller diskriminert! 

ØNSKETENKNING? 

Ja, selvsagt. Det meste som skjedde i vårt århundre begynte som 
ønsketenking. Nå nærmer vi oss raskt slutten - på dette årtusen. 
Nå er tiden inne - til helt nødvendig ønsketenking. Før tiden er ute. 

·JA, Miljølista i Vestfold vil jeg støtte! 

Navn:··············••.········································,··················· ········· ·· ··················· 

Adresse ..... .. ..... ............................. Postnr./adr. ........ .. .. ... ........ .... ................ . 
Sendes: Miljølista i Vestfold, Bøkeskogen Kultursenter, 3250 Larvik 
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