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Ekologiskt förhållningssätt
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Vänsterpartiet är ett socialistiskt och 
feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en 
del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, 
internationellt och i Sverige. Partiets politik och 
verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga 
ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet 
och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, 
köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och 
ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och 
män bygger sin egen framtid i frihet och 
samverkan.



Hållbar utveckling

•Socialt

•Ekonomiskt

•Ekologiskt

Målet

Medlet

Regelverket
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Planetens gränser
•Atmosfärisk aerosol
•Kemiska föroreningar
•Markanvändning
•Klimatförändringar
•Havsförsurning
•Atmosfäriskt ozon
•Cyklerna för kväve och fosfor
•Färskvattenanvändning globalt
•Förlust av biologisk mångfald



Arktis
•Sommaren 2012 minsta ytan sedan 

mätningarna började 1979

•4,1 miljoner km² mindre än på 80-talet

•Indien 3,2 km² 

•9x Sveriges yta

•Kan bli isfritt för första gången på 700 000 år

•Kanske inom tio år





Överbyggnad
ideologisk • juridisk

Bas
produktionssätt

produktionsförhållanden • produktivkrafter
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Rättvist miljöutrymme

• Alla lika mycket värda.

• Fördelning.

•Styra produktion och konsumtion.

• Offentligt – Privat.



Kapitalismen

•Samband inkomst och miljöbelastning

•Samband kön och miljöbelastning

•Ojämlikhet driver statuskonsumtion

•Privat konsumtion belastar miljön mer 
än offentlig konsumtion



Socialistiska mål

•Ekonomisk demokrati

•Offentlig konsumtion

•Jämställdhet

•Jämlikhet



Offentligt eller privat

Privat Offentligt

Mål pengar verksamheten

Medel verksamheten pengar



Individen eller systemet?

•Moraliskt problem. ”Det spelar 
ingen roll.”

•Organisering för förändring.

•Idéer kan omdana produktionen.

•Individuella initiativ – politiska 
beslut.




