MDG – STRATEGI 2016 – 2021
Dette dokumentet inneholder overordnede mål og grep for Miljøpartiet De Grønnes
nasjonale arbeid frem til og med 2021. Sentralstyret er øverste ansvarlig for
implementering og oppfølging av strategien, og strategien er et styringsdokument
som alle ledd av organisasjonen bør ha eierskap til.

Visjon
I 2021 skal MDG være et landsdekkende grønt parti med makt til å lede an i et
gjennomgående grønt skifte i Norge.

Overordnet strategi
Miljøpartiet De Grønnes prinsipprogram definerer våre viktigste verdier. MDG skal
være en iherdig pådriver for grønn endring i Norge, som fremmer ambisiøs politisk
nytenking på alle våre politikkområder. Gjennom dette skal MDG bli partiet som
stadig flere velgere har tillit til at er det beste partiet til å lede Norge gjennom et
gjennomgripende og hurtig skifte mot et grønt samfunn.
MDG skal sette dagsorden og påvirke det offentlige ordskiftet gjennom å fremme
tydelig og framtidsrettet politikk som står støtt i det grønne verdigrunnlaget. Slik skal
vi fortsette å være retningsgivende for norsk politikk. Samtidig skal partiet fokusere
på det som er vesentlig for å gjennomføre den store grønne omstillingen i samfunnet,
slik at visjonen realiseres så hurtig som mulig.
Arbeidet for et medmenneskelig verdenssamfunn i økologisk balanse skal være
partiets hovedfokus og grunnlaget for vår politikk. Dette skal skinne gjennom i alle
partiets saker, og i arbeidet med skape en helhetlig politikk som omfatter alle
saksfelt.
På andre politikkområder enn økologisk bærekraft, global sosial rettferdighet og en
løsning på klimakrisen skal vi prioritere et tydelig grønt perspektiv og å treffe brede
velgergrupper.
MDG skal være uavhengig av sosialistisk og borgerlig blokk og samarbeide
strategisk med andre partier for å få gjennomført mest mulig av vår politikk.
Iverksetting av MDGs helhetlige politikk vil kreve tid og tålmodighet. Miljøpartiet De
Grønne må derfor være en langsiktig aktør i norsk politikk. Dette fordrer en
bærekraftig organisasjon med både sunn nyrekruttering og tillitsvalgte som blir
værende over tid. For å få til dette må MDG prioritere arbeidet med å bygge en god

og inkluderende organisasjonskultur som appellerer til velgere, medlemmer og
tillitsvalgte.

De viktigste grepene for å realisere visjonen og strategien
● Arbeidsprogrammene for 2017 – 2021 og 20212025 må være de mest radikale,
nytenkende og gjennomarbeidede blant partiene på det grønne skiftet.
● MDG skal arbeide for å danne allianser både med andre grønne partier og
miljøbevegelsen.
● MDG skal prioritere opplæring, ivaretakelse og utvikling av alle våre politikere, og
bidra til god rolleforståelse og gode holdninger blant disse. Dette skal gjøres
gjennom å tilrettelegge for systematisk skoleringsarbeid i alle organisasjonens
ledd.
● MDG skal legge vekt på organisasjonsbygging, god rolleforståelse, gode
holdninger, gode demokratiske prosesser, god organisasjonskultur, god
partikultur og velfungerende informasjonsflyt. MDG skal sikre at medlemmene har
reell mulighet til medvirkning gjennom gode demokratiske prosesser og
velfungerende informasjonsflyt.
● Grønn Ungdom anses for å være en viktig part i MDGs langsiktige
organisasjonsbygging.
● MDG skal arbeide for å primært å bygge opp sterke lokallag og fylkeslag, og
sekundært å vokse videre i antall medlemmer, lokallag og valglister.
● MDG skal arbeide for en jevnere fordeling mellom Osloregionen og landet for
øvrig i våre sentrale organer, og skal jobbe mot maktkonsentrasjon i partiet.
● MDG skal arbeide aktivt for kjønnsbalanse i alle partiets organer.

Økonomiplan
Økonomiplanen skal bidra til å realisere langtidsstrategien. Partiet skal spare
penger i et valgkampfond i mellomvalgår og også sette av penger i et driftsfond
som buffer mot dårlige valgresultat.

