En framtid att längta till

PV vill leda en
klimatomställning
där alla är med
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Partiet Vändpunkt tror på människans
inneboende förmåga att vilja göra gott. Vi
ser att jämlika samhällen är välmående. Vår
vision är en fördjupad demokrati med ökat
samarbete, mer frihet, fritid och trygghet.

Ett axplock av vad vi vill

Vi tar klimatkrisen på allvar.
Den kan inte vara underordnad BNP som idag.
Vi vill ge en ekonomisk grundtrygghet
till alla medborgare.
Vi vill byta ut det system som gör så många till förlorare
istället för att kritisera de som missnöjesröstar.
Vi vill ge mer utrymme åt lärare och sjuksköterskor
att göra sitt jobb utifrån sin yrkeskompetens.
Vi vill stärka svenskt jordbruk, självförsörjning och beredskap.
Vi vill att naturens rättigheter erkänns i lagstiftning
och att ekocid blir ett internationell brott.
Vi vill stödja lokala ekonomier.

Några fokusområden
Klimat och miljö:

PV verkar för klimattullar och internationella förbud mot subventioner
och investeringar i fossil energi. Utbyggnaden av sol- och vindkraft ska
ske i samråd med lokalsamhällen och de som redan nyttjar marken.
Koldioxidskatten ska höjas och återbetalas till folket, med särskild
glesbygdsbonus. Vi vill ta krafttag mot överfiske och övergödning av
haven, och stödja ett hållbart skogsbruk.

Basinkomst:

Vi förespråkar basinkomst som en ekonomisk grundtrygghet för alla
svenska medborgare. Människor ska få mer tid att vara med sina nära,
samtidigt som det ger alla en drivkraft att våga följa sina drömmar.
Internationell forskning visar att basinkomst underlättar för människor
att komma in på arbetsmarknaden.

Landsbygd:

Dagens politik gynnar inte landsbygden. Det vill vi ändra på. Vi föreslår
ökad lokal service, bättre kommunikationer (tåg och buss), lokal
beskattning av naturresurser samt rättvisare fastighetsbeskattning.
Nedläggningshotade skolor ska kunna drivas vidare av personal eller
föräldrar som kooperativ.

Ekonomi:

PV vill se en statlig investeringsbudget för framtidens utveckling.
Gamla välfärdsmått som BNP räcker inte. Den globala finanssektorn
behöver regleras. Vi vill se en transformation av ekonomin, för klimat
och välbefinnande, inom de planetära gränserna. Vi verkar för ett
mer varierat företagande med bredare samhällsmål än att bara öka
aktieägarnas vinst.

Resan dit börjar idag.
Ska du med?
PVs vision är att ge människor mer tid och frihet,
istället för ständigt ökande stress och konsumtion.
Det välstånd som tidigare generationer har byggt
upp behöver fördelas rättvist. Vi vill främja hopp om
framtiden och meningsfulla liv.
Det behövs en ny politik –
låt oss skapa den tillsammans.
Bli medlem och läs mer på:
www.partietvandpunkt.se
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