INNKOMNE FORSLAG
Forslagene er pga. omfang og øvrig tidsnød i perioden hos programkomiteen
ikke ferdig behandlet.
Punkter som ikke er for omfattende, som ikke er et duplikat eller strider mot
eksisterende politikk, og som ikke krever (mye) mer arbeid har i denne omgang
blitt tatt med etter forenklet behandling ettersom programmet for søndag 13.
mars ikke allerede er for omfattende. Programkomiteen har ikke kvalitetssikret
innholdet fra forslagsstiller.
Det tas forbehold om nødvendige redaksjonelle endringer for å få eventuelle
vedtatte forslag til å passe inn som programtekst på et passende sted.

LM12-1, Tillegg til politikk om klima, dyr, og miljø
Forslagsstiller: Anders Kanten

Punktene stemmes for/mot hver for seg:
-Naturen er for alle. All jakt på dyr som er rødlistede, eller dyr som er i fare for å bli
rødlistet skal stoppes umiddelbart. Piratpartiet går inn for et totalt jaktforbud på slike
arter frem til ny vurdering i 2050.

-All form for dyrefeller (som ikke er ment for skadedyr i bolig) blir forbudt å eie,
oppbevare eller selge.

-Slakting ved bruk av å kaste levende kyllinger i kvern, bruk av Co2 eller annen gass
skal forbys. Slakting ved bruk av vold som å slå griser i betongvegg skal bli straffet
med fengsel. All dreping av dyr som ikke blir gjort av skolert slakter skal utføres av
veterinær.

-Mattilsynet skal ikke jobbe med dyrevelferd, da dyr ikke er mat. Et eget statlig
dyrevelferdsorgan må opprettes, som skal ta for seg velferden til alt fra ville dyr til
husdyr.

-Naturparker med total fredning av natur og dyr må opprettes. Her vil det også være
byggeforbud mot alt annet en mulig tilrettelegging for toaletter, rasteplasser og stier
som er handikapvennlige. Norge har ingen slike områder i dag. Vi ønsker å frede
minimum 20% av landet til evig tid.

-Eksisterende vannkraft må oppgraderes fra 50- talls og til dagens teknologi, før
andre nye tiltak vurderes.

-Rovdyr må i vesentlig grad importeres fra flere forskjellige naboland (på grunn av
genetikk) og fredes, slik at hele landet restaureres til fordums prakt. Målet er å ha
genetisk sunne og friske ville dyr.

-Sel og hvalfangst forbys umiddelbart.

-Sivile med våpen skal ikke ha lov til å utføre regjeringsvedtak som uttak av dyr.
Dette er en statlig oppgave og den må håndteres med respekt. Slik det er i dag at
skytteren får beholde ulveskinnet, fremstår som ren trofejakt.

-Forbud mot sirkus, dyrehager, akvarier og annen frihetsberøving av dyr.

- Tvangsforing som ikke er strengt nødvendig og under tilsyn av veterinær må bli
forbudt.

-Dyreprodukter som dun og skinn må bli ulovlig å selge. Det finnes etisk forsvarlige
alternativer og videre utvikling av dette vil skape arbeidsplasser.

-Matmerking. All mat som inneholder dyr, skal merkes med et symbol med en hvit
sirkel med en rød bloddråpe i seg. All mat som er bærekraftig og plantebasert, kan
merkes med et grønt hjerte.

LM12-1, Assortert tillegg til annen politikk
Forslagsstiller: Anders Kanten

Punktene stemmes for/mot hver for seg:
-Folkeavstemninger må ha mulighet for å kunne utføres i altinn. Dette for å spare
miljø, men også for å inkludere alle. Flere saker må få avgjøres av vanlige folk.

-Gjeninnføre 40.000 i IPS grense

-Lære bort aksjer, investeringer og prinsipper som pensjonssparing og renters-rente
effekt på vgs som en del av grunnpensum.

-Stortinget og regjeringen skal speile folket. Det gjør de ikke nå, da de har blitt en
lønnselite. Deres lønn skal til enhver tid speile den nøyaktige medianen i folket. Pr nå
så foreslår vi at folkevalgte alltid skal tjene medianlønnen til alle som tjener under en
million i året, da dette gjelder folk flest. Dette inkluderer da minstepensjonister,
trygdede, uføre, arbeidsledige og alle folk i vanlig arbeid. Hvis regjeringen syntes at
lønnen blir for lav til å leve av, så får de heller gjøre noe med situasjonen til folk flest
og ikke bare stemme om å øke sin egen lønn år etter år.

