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HVORFOR MILJØPARTIET DE GRØNNE?
Globalt
De største utfordringene i vår tid er sammensatte og har global karakter. Et klima i endring,

uansvarlig forbruk av ressurser, forurensing og forsøpling er et globalt fenomen, men rammer
mennesker lokalt. Norge, Troms og Balsfjord er ikke upåvirket av de globale endringene i klimaet.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil ta del i en omfattende global dugnad ved å ta ansvar nasjonalt
og lokalt, i Norge og i Balsfjord. Engasjementet begynner her, i din kommune, der du bor.

Nasjonalt
I Norge er vi i en særstilling når det gjelder materiell rikdom. Dette gjør oss ressurssterke og gir

rom for handling. Men til tross for materiell velstand, er det mange nordmenn som ikke opplever

livet som godt. Tidsklemmen, økning i depresjon, og ungdommer uten motivasjon og perspektiv er
tegn på at tilfredshet ikke bare kan måles i materiell velstand. MDG ønsker å trekke frem sider ved
livet som gir livskvalitet uten stort materielt forbruk og ødeleggende miljøkonsekvenser, og som i
tillegg kan bremse den økende forskjellen mellom rik og fattig.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn
i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes 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.

HVORFOR MILJØPARTIET DE GRØNNE I BALSFJORD?
Satsing på fremtiden
Ungdommen er framtiden. For å gjøre Balsfjord kommune skikket for framtiden må vi skape et
godt og levende lokalmiljø. Dette innebærer målrettede skoler og barnehager, tilfredsstillende

infrastruktur og et aktivt næringsliv. Balsfjord skal være et attraktivt landlig alternativ til et hektisk
og trangt bymiljø.

Miljøpartiet De Grønne vil:
•

Bevare og utbygge skoler, barnehager og sykehjem i kommunen.

•

Satse på barn og ungdom via et innholdsrikt skole- og kulturtilbud.

•

Jobbe for et bedre og rimeligere kollektivtilbud.

Gjenoppbygge landbrukskommunen Balsfjord
Landbruket i nord er truet pga. dagens politikk som favoriserer store bruk framfor små. Siden nordnorsk landbruk for det meste er basert på forholdsvis små jordlapper minker antallet av aktive

gårdsbruk. Jordene gror igjen og gårdstun forfaller. Denne utviklingen må stoppes nå! Landbruket
er en viktig identitet og jordene skal dyrkes. I et økende marked for sunn og kortreist mat bør
ressursen matjord brukes til det formålet generasjoner før oss har dyrket den til.
Miljøpartiet De Grønne vil:
•

Ha en restriktiv politikk for jordvern. Dyrkbar jord skal forbeholdes jordbruket

•

Redusere eiendomsskatten for bønder, og fjerne denne helt for de som driver økologisk

•

Øke interessen for landbruk fra tidlig alder, blant annet ved å (gjen)opprette skolehager
og barnehagehager

•

Utvide kulturskolen til også å omfatte aktiviteter innen skogbruk, jordbruk, og fiske

Et grønt skifte i kommunen
Det må legges til rette for at kommunens næringsliv og innbyggere kan ta valg i favør av miljø og
klima. Kommunens folkevalgte og administrasjon har et hovedansvar for å bidra til at Balsfjord blir
en enda mer miljøvennlig kommune.
Miljøpartiet De Grønne vil:
•

Ta hensyn til miljømessige konsekvenser ved alle kommunens vedtak.

•

Gjøre tiltak for å redusere kommunens utslipp av klimagasser.

•

Opprette stilling som miljørådgiver i kommunen.

•

Støtte lokale entusiaster og næringsliv for å skape grønnere og triveligere tettsteder.

•

Gjøre Nordkjosbotn til Nord-Norges grønneste veikryss.

•

Si nei til åpne oppdrettsanlegg i Balsfjord.

KANDIDATER TIL KOMMUNEVALGET 2015
1. Ingebjørg Hjalmarsen Nordhus, Nordkjosbotn
2. Kenneth Solbø Andersen, Meistervik
3. Ottar Kristian Kvaal, Storsteinnes
4. Johanna Herzberg, Meistervik
5. Tino Schott, Meistervik
6. Marita Karlsen, Storsteinnes
7. Annichen Skåren, Meistervik
8. Bente Jorun Michelsen, Mortenhals

