4. Miljö och klimat.

Miljölagstiftningen måste bygga på centrala principer, med likhet inför lagen som skall
skydda individen, dennes liv, hälsa och egendom mot eventuella kränkningar.
Ekonomisk tillväxt skall ske på bärkraftigt sätt, bland annat genom teknologisk utveckling. I
den grad av behov för offentliga insatser, för att begränsa föroreningar skall det ske där det
ger absolut högsta och bästa resultat.
Framstegspartiets inställning är att den som förorenar, skall betala all sanering och ett totalt
återställande.
Föroreningar har inga landsgränser, därför skall Sverige arbeta med internationella avtal som
begränsar alla former av föroreningar. Sverige skall inte införa några specialregler eller
avgifter mot det svenska näringslivet, då vi inom Framstegspartiet anser att det hämmar
konkurrensen internationellt samt riskerar förluster av svenska arbetsplatser.
Vi är förespråkare av allemansrätten och positivt inställda till nya naturreservat och liknande
om principen ” värna genom användande” ligger till grund. Vid användande av privat mark
till naturreservat alt. andra liknande ändamål skall full ersättning utgå till markägare.
Framstegspartiet kommer att driva en ansvarig framtidsinriktad miljö och klimatpolitik
baserad på gällande fakta. Vi vill vara delaktiga i ett användningssätt som kan reducera den
globala växthuseffekten, som hela tiden sker genom utsläpp genom gaser. Vi skall arbeta för
att sänka dessa utsläpp där vi kan göra de största ingreppen men också styra så att det innebär
även den bästa effekten.
En realistisk klimatpolitik måste erkänna att välfärdstillväxten kommer att fortsätta globalt,
detta kommer fortsatt betyda en ökad energiförbrukning och ett ökat transportbehov.
Framstegspartiet önskar klimatavtal som är globalt förankrade, detta innebär att det inte sker
några olika ramavtal, som i sin tur innebär att företag/industrier flyttar sin produktion till
länder som står utanför dessa avtal.
Det är vi människor som är det största hotet mot miljön inom alla områden. Det
grundläggande globala problemet är den allt större befolkningen. Den leder till avskogning,
skövling av naturresurser, förstörelse av naturvädren som inte kan återställas, ökenutbredning,
försurning, övergödning, vattenföroreningar, uttunning av ozonskiktet och andra negativa
effekter. Forskare är i dag helt eniga i följande bedömning, om vi skall utgå från att allt skall
vara som i dag med konsumtion och miljöförstöring krävs minst 2 planeter av jorden storlek
utöver den planet vi lever på under förutsättning att jordens befolkning ligger på den nivå som
råder idag.
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Nationen måste agera kraftfullt och klokt annars har vi ingen framtid.
Framstegspartiet vill utveckla samhället i riktningen att miljön blir en viktig agenda och att
den blir det bästa möjliga. Givetvis måste miljökraven vara realistiska, med god arbetsmiljö,
ren luft, friska vatten och en grönskande natur.
Uppsatta mål måste dock kunna förenas med den ekonomiska verkligheten. Nationens
medborgare måste skapa de resurser som ger oss möjlighet att förbättra miljön.
De stora punktutsläppen i Sverige är, med mycket få undantag, redan avklarade.
Reningsgraden är mycket hög och en marginell höjning ytterst dyrbar. Därför ska våra
miljöpengar användas till att underlätta, uppmuntra och ytterligare stärka inhemsk miljövänlig
produktion och konkurrenskraft.

Nationen skall sluta att utarma våra naturtillgångar genom hänsynslös stordrift och förstörelse
av naturvärden och tillgångar. Vår miljö och våra naturtillgångar skall bevaras och vårdas. Vi
lånar dem av våra barn och framtida generationer.
Tyvärr finns det politiker som tror att och agiterar för att befolkningsmängden måste öka för
att fler skall få sysselsättning och därigenom upprätthålla underlag för vår välfärds bevarande.
Inget kan vara mer felaktigt. Västvärlden har lämnat det lågindustrialiserade samhället.
Framtiden bygger på den högteknologiska industrin. Framtiden bygger på att högteknologin
kräver färre människor och att den industriella som servicenäring och handel går samma
utveckling till mötes.
Det finns i dag två acceptabla energiproducerande system vattenkraft och vågkraft som är av
storskalig dimension.
Vindkraften är en teknologi som över tid är tveksam, investeringskostnaden i förhållande till
producerad energi är låg, samma sak gäller för biogasanläggningar.
Nationen måste satsa på miljövänliga drivmedel, främst med tillämpad nollutsläppsteknik.
Partiets uppfattning är att långsiktigt all form av konsumtion och förädling av naturtillgångar
skall ske så att återväxt och återvinning ger ett nollsummespel.
De föroreningsproblem som uppstår i samband med förädling, distribution av produkterna och
återvinning skall begränsas efter strikta miljöekonomiska ramar.
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