
Varðandi stefnu Húmanista í umhverfismálum. 
- - --- 
Er flokkurinn með eða á móti olíuvinnslu á Drekasvæðinu? 
- 
Algerlega á móti. Almennt á móti olíuvinnslu til brennslu og þar á ofan hentar þetta svæði 
einstaklega illa og skapar hættu á mjög alvarlegu umhverfisslysi. 
- - --- 
Eru tölu- og/eða tímasett markmið varðandi samdrátt í losun CO2 
- 
Það þarf að draga úr losun á öllum gróðurhúsalofttegundum og mengun almennt. 
Við erum ekki með sér markmið gagnvart gróðurhúsalofttegundum en höfum stefnu um 
að minnka vistspor Íslendinga um 4% á ári þar til við komumst niður fyrir "miðgildi" allra 
jarðarbúa.  
- - --- 
Er gert ráð fyrir kolefnisgjaldi eða hagrænum hvötum á losun gróðurhúsalofttegunda 
- 
Við teljum að losunargjald og mengunarskattur sé það eina sem geti skilað þeim breytingum 
sem öllum er ljóst að þurfa að verða. Við erum almennt á móti hagrænum hvötum. Við þurfum 
að gera verulegar breytingar nokkuð hratt og það er búið að prófa að hnika málum 
með hagrænum hvötum en það hefur ekki virkað.  

- - --- 
Tillögur um breytingu innviða til að taka á vandanum. 
- 
Breyta fjármálakerfinu og auka lýðræði á öllum sviðum. Við viljum auka vægi tæknilegra lausna 
og auka fjármagn til nýsköpunar og frumkvöðlastarfs en hætta niðurgreiðslum á alla mengandi 
starfsemi. Endurskoða þarf búvörusamninginn m.a. með tilliti til umhverfismála og áherslu á 
borgaralaun og beita losunargjaldi til að auka vistvænar veiðar. Stytta vinnuvikuna niður í 32 
vinnustundir. Efla almenningssamgöngur, samnýtingu ökutækja, sameign eða þjónusta eins og 
Car2go eða DriveNow, bæta aðstöðu fyrir hjól.  

- - --- 
Tillögur varðandi endurheimt votlendis og skógrækt 
- 
Endurheimt votlendis verði háttað eins og best hentar á hverjum stað. Ef votlendið er hætt að 
losa gróðurhúsalofttegundir má skoða skammtíma árangur með trjágróðri og mýrin fái að vinna 
sína vinnu á lengri tíma. Fyrsta skref í skógrækt verði að stöðva lausagöngu búfjár. Leitast verði 
við að landið nái að klæða sig sjálft en þó með einhverri aðstoð þar sem þarf. Skógrækt í 
atvinnuskyni verði líka til staðar á afmörkuðum svæðum. 
- - --- 
Flokkur og/eða frambjóðendur hafa tekið málið upp í aðdraganda kosninga 
- 
Já, sjá t.d. Opinn fundur um stefnu stjórnmálaflokkanna í umhverfismálum 
http://nordichouse.is/event/stefna-stjornmalaflokkanna-umhverfismalum-streymi/ 
 
Fulltrúi flokksins tók þátt í að móta stefnu Pírata á þessu sviði. 
 
- - --- 
 



Annað almennt um loftslagsmál 

- 

Það er erfitt að byggja upp samfélag sjálfbærni innan þjóðfélags sem drifið er áfram af 
neysluhyggju eða breyta stefnunni þegar neysluhyggja er ráðandi lífsstíll. Það er erfitt að koma 
á nauðsynlegum pólitískum breytingum sem taka á grundvallarorsökum innan þjóðfélags sem 
hefur ekki þátttöku allmennings í stjórnun og ákvarðanatöku á stefnuskrá sinni. 
Húmanistar eru með tillögur um breytingar á efnahagkerfinu og lýðræðislegri þátttöku. Við teljum 
að þær breytingar skapi samfélag sem gæti þrifist sem hluti af sjálfbæru vistkerfi. 
Loftslagsmál eru ein stærsta áskorun mannkyns í dag. Það er ekki fórn heldur frelsi að taka 
sómasamlega á þessum málum. 
 


