PF 10.10: Endringer av Søyle 8
Forslagsstiller: Blandet, legges frem på Landsmøtet.
Bakgrunn: Prosederes på Landsmøtet.
Forslag:
FORSLAG 1
Endre innholdet i søyle 8 om klima og miljø til følgende:
Piratpartiet arbeider for et samfunn som ikke fører til ødeleggelse av miljøet.
Det er ikke ansvarlig å eksperimentere med vårt og andre arters eksistensgrunnlag.
Samtidig
må vi streve etter å få mer kunnskap der vår viten ikke strekker til, og tilpasse våre
handlinger og atferd etter ny, fagfellevurdert forskning.
Vi ønsker et samfunn som setter menneskers behov i sentrum ved å vektlegge at utnyttelse
av naturressurser ikke skal gå på bekostning av menneskers mulighet for utnyttelse i
fremtiden.
Piratpartiet vil derfor:
• redusere inngrep i uberørt natur.
• unngå endringer i økosystemer.
• redusere forurensning fra menneskelig virksomhet som kan skade mennesker,
dyr og planter.
• bevare biologisk mangfold (såkalt biodiversitet).
• redusere forbruk av ikke-fornybare ressurser og satse på gjenvinning av våre
ressurser.
FORSLAG 2
Fremmet av Svein Mork Dahl.
Legg til følgende i søyle 8 om klima og miljø:
Piratpartiet ønsker seg en bedre verden for alle, og vil jobbe for en politikk som sikrer alle et
verdig liv. Piratpartiet støtter derfor også FNs bærekraftsmål:
• Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.
• Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig
landbruk.
• Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
• Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang
læring for alle.
• Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
• Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
• Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
• Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle.

• Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og
bidra til innovasjon.
• Redusere ulikhet i og mellom land.
• Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
• Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
• Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av
dem.
• Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig
utvikling.
• Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig
skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold.
• Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge
for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende
institusjoner på alle nivåer.
• Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.
FORSLAG 3
Gjøre følgende endringer med gamle punkt i søyle 8.
a. Endre
«Jobbe for å redusere blant annet CO2-utslipp i henhold til internasjonale
forpliktelser og samarbeid.»
til
«Jobbe for å redusere CO2-utslipp i henhold til internasjonale avtaler og
samarbeid.»
b. Endre
«Igangsette tiltak for å gjøre gjenvinning og annen ressurssparing til en arena for en
økonomisk bærekraftig industri/næring.»
til
1) «Igangsette tiltak for å gjøre gjenvinning og annen ressurssparing bærekraftig.»
(Thomas Gramstad)
eller
2) «Iverksette tiltak for å gjøre gjenvinning mer økonomisk forsvarlig.» (Geir Aaslid)
c. Fjerne «innføre høyere avgifter på unødvendig emballasje i alle ledd.»
Grunngiving: Avgifta er høy nok. (Targeir Attestog)
d. Flytte «Satse på forskning på fornybare energikilder tilpasset norske forhold, samt
bidra i internasjonal forskning på fusjon.» (Geir Aaslid) til seksjon/søyle om
energipolitikk, som er foreslått av Thomas Gramstad.
e. Fjerne «Modernisere og utbygge eksisterende vann-, vind-, og bølgekraftverk, m.m.
(Thomas Gramstad)
Grunngiving: Bedre formulert i nytt forslag om energipolitikk fra Thomas Gramstad.
f. Flytte «Fjerne bompenger og innføre en ny universell beskatning som skal finansiere
en bedre offentlig transport.» til søyle om samferdsel. (Thomas Gramstad)
g. Flytt «Prioritere energieffektivse[r]ende tiltak og overganger til miljøvennlig teknologi.»
til energipolitikk. (Thomas Gramstad)
h. 1) Flytte «Satse på [] nasjonal utbyg[g]ing av høyhastighetstog mellom de største
norske byene.» til samferdsel.

2) Flytte setninga til samferdsel med liten omformulering: «Utrede nasjonal utbygging
av høyhastighetstog mellom de største norske byene.»
i. Endre «Kreve åpen og tilgjengelig informasjon om varedeklarasjoner og
produksjonsmetoder slik at forurensere skal betale og forbrukere kan ta velinformerte
valg.» til
«Kreve åpen og tilgjengelig informasjon om varedeklarasjoner og
produksjonsmetoder, slik at forbrukere kan ta velinformerte valg.»
j. Fjerne «Stille strenge krav til bruk av dyr til forskning, og forby bruk av dyr til
kosmetiske eller underholdningsmessige formål (eksempelvis tyrefekting).» (Thomas
Gramstad)
k. Flytte «Innføre spareincentiver for husstander som tar i bruk energieffektiviserende
tiltak, bidrar til privat matproduksjon, avleverer mindre søppel, m.m.» til seksjon/søyle
om forskning. (Targeir Attestog, Geir Aaslid)
FORSLAG 4, SUPPLERINGSFORSLAG TIL FORSAG 1
Fremma av Targeir Attestog.
Legg til teksten med feit skrift til den teksten i forslag 1, som her er vist i normal skrift.
Piratpartiet arbeider for et samfunn som ikke fører til ødeleggelse av miljøet. Det er godt
dokumentert og bred vitenskapelig enighet om at menneskelig aktivitet er i ferd med å
føre til alvorlige miljø- og klima-endringer. Dette må det tas hensyn til og handles etter
ved at samfunnet reduserer unødvendig forbruk og forsøpling. Industriell produksjon
bør foregå i tråd med dette.
Det er ikke ansvarlig å eksperimentere med vårt og andre arters eksistensgrunnlag. Derfor
må vi være varsomme på områder der kunnskapen vår er ufullstendig, for å unngå
irreversibel, katastrofal påvirkning av klima og miljø. Samtidig må vi streve etter å få mer
kunnskap der vår viten ikke strekker til, og tilpasse våre handlinger og atferd etter ny,
fagfellevurdert forskning.
Vi ønsker et samfunn som setter menneskers behov i sentrum ved å vektlegge at utnyttelse
av naturressurser ikke skal gå på bekostning av menneskers mulighet for utnyttelse i
fremtiden.

