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ETT GRØNT SOLA

ET SAMFUNN SOM VERNER OM BONDEN, MATJORD OG MATPRODUKSJON

Sola kommune er en allsidig kommune med en stor kulturarv. Kommunen er
nok best kjent for sin voksende næringspark, men er mindre klar over at vi har
mye god matjord, utmark med dyre og plantearter som er utrydningstruede,
og på grunn av beliggenheten ved, har gode muligheter for å benytte oss av
naturlige og bærekraftige energikilder. Miljøpartiet de grønne vil jobbe for å
verne om de ressursene vi har, og gjøre sola til mer bærekraftig samfunn som
fordrer livskvalitet. Vi vil gjennom praktisk politikk vise at ved å velge grønt får
en det bedre.

ET SAMFUNN I KONTAKT MED NATUREN OG MENNESKER
Vi ønsker et samfunn i større balanse med naturen, og jobber for å tilby
fremtidige generasjoner et samfunn som er bedre enn det vi overtok. Grønn
politikk er basert på solidaritet med alle som lever i dag mennesker, dyr og natur.
De Grønne legger vekt på enkeltmenneskets frihet og likestilling mellom kjønn,
religion og etnisitet, og vi er opptatt av at vår frihet ikke skal krenke andres rett
til frihet og verdighet. Dagens politikk legger opp til økende global ulikhet,
som igjen fører til økt urettferdighet, ustabilitet og nød. Samtidig fører dagens
forbrukersamfunn og definisjon av velstand til utarming av naturressurser og
utrydding av biologisk mangfold.

Vi vil jobbe for:

»» at sola kommune skal bli fairtradesertifisert
»» at Sola kommune tilrettelegger for å
motta og integrere flere flyktninger
»» at kommunen erklærer seg som “skatteparadisfrie” og
unngår selskaper som plasserer penger i skatteparadis,
og som dermed lurer seg unna skattlegging og innsyn.
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Matprodukson er et globalt tema, men for oss i Sola kommune er det i høy grad
også et lokalt tema. Derfor blir jordbrukspolitikk ett av de viktigste område
vi jobber med. Ved å ta vare på en robust matproduksjon, kan vi forsikre
forsyning av viktige matvarer, ivareta norske jordbrukstradisjoner og sørge for
høyest mulig kvalitet i maten. Miljøpartiet De Grønne fører en fremtidsrettet
jordbrukspolitikk som sikrer bondens kår, øker norsk selvforsyning og øke
kvaliteten på maten som forbrukeren får i butikken. Ved å produsere mer lokalt
forhindrer vi også massive ødeleggelser av eksempelvis regnskoger.

Vi vil jobbe for:

»» å styrke jordvernet
»» å oppfordre til og tilrettelegge for urbant landbruk
»» å legge til rette for at bønder kan drive
økologisk og bærekraftig
»» å gjøre det enklere og mer praktisk å
handle direkte med bonden.
»» å legge til rette for andelslandbruk

ET SAMFUNN MED GRØNN TRANSPORT
Sola kommune har både mange bosteder og mange arbeidsplasser. I tillegg
til dette har vi havneareal og en lufthavn. Alt dette betyr at vi daglig har en
massiv transport av både personer og gods som fraktes på tvers av og gjennom
kommunen. Miljøpartiet De Grønne har som målsetning å tenke grønne
alternativer både for den eksisterende næringen og bosetningen, men også å
innføre grønne transportmuligheter som en essensiell del av byplanleggingen.
Det skal være lett å velge et grønt transportalternativ.
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Vi vil jobbe for:

Vi vil jobbe for:

»» bedre og mer effektive sykkelveier
»» offentlig tilgjengelige ladestasjoner for elbiler
»» flere elsykler tilgjengelige for de ansatte i kommunen
»» et bedre kollektivtilbud, med spesielt fokus på å knytte
Tananger, Sola sentrum og Sørabygda bedre sammen.

EN KOMMUNE SOM TENKER OG PLANLEGGER LANGSIKTIG
Barna representerer framtiden – derfor er en god og trygg barndom og
oppvekst for alle en hovedmålsetting for Miljøpartiet De Grønne. I en
komplisert og sammensatt hverdag er det viktig å gi barn og unge trygghet,
nærhet og gode fysiske og psykiske utviklingsmuligheter med gode og tydelige
rammer. Å fostre og utdanne unge mennesker er hele samfunnets ansvar.
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»» at alle elevene skal ha tilgang til et uteareal som
stimulerer til fysisk utfoldelse, kreativ lek og læring
»» at barn i barnehagen og skole får større
muligheter til kontakt med voksne av alle
generasjoner gjennom samarbeidsprosjekter
med andre institusjoner i kommunen
»» å øke bemanningen på småtrinnet for å gjøre
det mulig for lærere å utvikle de grunnleggende
ferdighetene til elevene i en avgjørende
alder, og tilby tilpasset undervisning
»» at barn i barnehage og skole får større
muligheter til kontakt med voksne av alle
generasjoner gjennom samarbeidsprosjekter
med andre institusjoner i kommunen.
»» å hjelpe skolene med den digitale overgangen som
finner sted i skolesektoren. Det er viktig å sørge for
at skolen har de nødvendige midlene innenfor IKT.
»» et tak på 15 elever per gruppe i barneskolen
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PSYKISK HELSE OG RUS

ELDREOMSORG

Psykiske plager og lidelser representerer et betydelig folkehelseproblem som
fører til redusert funksjonsevne i hjem og skole/arbeid og tap av livskvalitet.
Psykiske lidelser kan forebygges. Miljøpartiet ønsker å bidra til åpenhet og
aksept for at store deler av befolkningen kan oppleve periodevise psykiske
kriser eller andre livsutfordringer, slik at det ikke skal behøve å oppleves som
så stigmatiserende og føre til at folk varig faller ut av arbeidslivet. Mange kan
med en viss tilrettelegging eller aksept leve greit med psykiske utfordringer, på
samme måte som man også kan være helt eller delvis i full funksjon med fysiske
sykdommer eller plager.

Ingen må diskrimineres på grunn av alder. Det må legges til rette for og
oppfordres til at pensjonister deltar aktivt i samfunnet og bidrar til mangfold
og velferd. Mange eldre har store ressurser som det må tilrettelegges for at de
får brukt. En annen utfordring er at mange eldre lider under mangel på sosial
omgang. Besøks- og støttekontaktordninger må utvikles til å bli en ordinær
del av eldreomsorgen. Mange friske eldre, og andre utenfor vanlig yrkesliv, kan
gjøre godt helsearbeid på denne måten. Eldreomsorgen skal preges av verdighet
og respekt. Trivsel og god livskvalitet skal ivaretas etter de eldres egne ønsker
og behov. De eldre og deres pårørende må få større medvirkning i utformingen
av aktuelle tilbud, og deres ønsker og behov skal få veie tyngre enn i dag. De
Grønne mener sykehjem bør bygges i tilknytning til nærmiljøet, fortrinnsvis
med sosiale arenaer som bibliotek og kafé i samme bygning og nærhet til
grøntarealer som park eller skog. Vi støtter tiltak som samarbeid mellom
eldresentre, sykehjem og barnehager, hvor barn og eldre kan få glede av samvær
med hverandre. Tiltak som disse vil fremme deltagelse i samfunnet og er vist
å øke trivselen til både beboere og ansatte. Eldre med ektefelle/samboer som
ønsker å bo sammen etter at de har flyttet til sykehjem e.l. må ha rett til dette.
Det må legges til rette for at eldre som bor på sykehjem e.l. kan ha kontakt med
dyr, samtidig som man tar hensyn til allergikere.

Vi vil jobbe for:

»» å styrke det psykiske helsevernet. Alle som trenger
psykolog/psykoterapi skal få tilbud om det
»» flere omsorgsboliger for personer med
psykiske sykdommer og rusavhengige og
skape flere gode aktivitetstilbud for disse.
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Vi vil jobbe for:

Vi vil jobbe for:

»» at eldre som har bodd sammen må ha
rett til å bo sammen om den ene flytter
til en (annen) omsorgsinstitusjon.
»» økt tilrettelegging for frivillig innsats som supplement
i eldreomsorgen. Pårørende må gis bedre mulighet til
permisjon og omsorgslønn for å ta seg av sine nærmeste.
»» en eldreomsorg hvor fokus er på kvalitet,
trygghet og omsorg og tilstrekkelig tidsbruk.
»» at det legges til rette for at eldre som bor på
sykehjem e.l. kan ha jevnlig kontakt med dyr,
samtidig som det tas hensyn til allergikere.
»» å forebygge ensomhet, fysisk inaktivitet og depresjon
hos eldre gjennom f.eks. opprettelse av lokale
samlingssteder, aktivitetssentre og besøksordninger.

»» at det skal finnes vegetariske og økologiske
alternativer i alle offentlige kantiner. Vårt mål
er at minst 50% av maten er økologisk.
»» å øke antall resirkulering stasjoner jamført
glass og metall slik at lokalbefolkningen ikke
trenger å kjøre bil til nærmeste stasjon.
»» innkjøp av mat skal ha miljøkrav (som kortreist
mat og økologisk, miljøvennlig produksjon),
sammen med krav til dyrevelferd, utgjøre minst
50% ved vekting av innkjøpskriteriene.
»» kjøttfri dag i offentlige institusjoner,
virksomheter og kantiner.
»» at det ikke skal brukes regnskogtømmer
i offentlige bygninger.

KLIMAVENNLIG INNKJØP OG GJENBRUK

GLADE DYR

De offentlige innkjøpene som foretas av kommunene utgjør har innvirkning
på miljø og klima. Miljøpartiet De Grønne vil derfor at kommunen prioriterer
varer som er lokalt produsert, som er etikk- og miljøsertifisert eller som
er økologisk produsert. Vi vil også kreve at transporten i forbindelse med
varekjøpet skal forgå mest mulig miljøvennlig. Vi vil også arbeide for at det
offentlige forbruket preges av nøkternhet og gjenbruk. Reparasjon og kvalitet
i materialvalg skal sikre at produktene har lengre holdbarhet og levetid. Maten
som kommunen tilbyr i sine kantiner og serverer barn, unge og eldre skal
være næringsrik og i størst mulig grad økologisk, og gjerne lokalprodusert og
sesongbasert.

Miljøpartiet De Grønne sin formålsparagraf stedfester at vi ikke bare skal
arbeide for et samfunn med solidaritet med andre menneske, men også med
dyr. Også norsk lov stedfester dyr sin egenverdi. Alle kjæledyr og ville dyr så vel
som dyr i landbruket, fiskerinæringene, underholdningsindustrien og forsking
skal ha mulighet til glede og hvile. Det er vårt ansvar å sørge for dyrene sine
muligheter til naturlig utemiljø og bevegelse, samt utfolding av andre artstypiske
og individuelle behov, inkludert frihet fra menneskelig påført liding. De Grønne
mener de offentlige må støtte bedre opp om mottak og omplassering for
hiemløse eller bortkomne kjæledyr. Vi er imot kommersiell utnyttelse av dyr
og underholdning på bekostning av dyr. Hjemløse husdyr og kjæledyr er det
offentliges ansvar.
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Vi vil jobbe for:

»» sterilisering og ID-merking av kjæledyr.
»» å etablere hjelpesenter som tar seg av
hjemløse dyr i Sola kommune.
»» flere birøktere og bikuber.
»» kjæledyr sertifisering.
»» et område hvor hundene kan springe fritt, som
ikke kommer i konflikt med bonden.
»» at kommunen sier nei til sirkus som gjør bruk av ville dyr

KULTUR
Miljøpartiet De Grønne ønsker et mangfoldig og allsidig kulturliv. Kulturen
stimulerer nysgjerrighet og kreativitet, som er viktige drivkrefter i samfunnet.
Kulturopplevelser medfører ikke de samme miljømessige belastningene som økt
materielt forbruk. Kultur knytter mennesker til hverandre og skaper fellesskap
og sammenheng. Kulturen kan også utfordre og få oss til å se nye veier

Vi vil jobbe for:

»» at det alltid er gode fritidsordninger og kulturtilbud
for alle aldersgrupper og interesser i Sola kommune.
»» å gi kunstnere, diktere og musikere åpne arenaer
i Sola Kommune hvor de kan uttrykke seg.
Dette angår alt fra blanke vegger som det kan
males på til poesi kvelder i kultur huset.
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MILJØ OG NATURVERN
Miljøpartiet De Grønne mener at det skal være mulig å leve godt og
miljøvennlig som innbygger i Sola og at lokalsamfunnet vårt må organiseres
og planlegges slik at det blir en viktig del av løsningen på miljø- og
klimaproblemene. Vi går til valg på et politisk program som peker ut en ny
økologisk bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling for Sola. Kravene til
miljøet må være svært ambisiøse og baseres på nasjonale og regionale miljøkrav.
Sola skal ha som mål kontinuerlig minske sitt økologiske fotavtrykk. Sola bør ha
en egen bindende plan for reduksjon av klimautslipp.

Vi vil jobbe for:

»» mindre bruk av plantegifter. Dette gjelder ikke
bare i landbruket, men også i skjøtselen av
offentlig eiendom og langs offentlige veier.
»» målbare og forpliktende klimaregnskap for kommunen.
»» å øke innsaten for å holde strandlinjen
og sjøen uforurenset.
»» å subsidiere kjøp av el-sykler innenfor Sola kommune.
»» at Sola kommune blir mer selvforsynt med energi
gjennom å øke bruken av vindenergi og solcellepaneler.
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MELD DEG INN PÅ MDG.NO
Vil du lese mer? Gå inn på sola.mdg.no
Følg oss på Facebook fb.com/MDGSola

