Aktionsdag 5 juni 2014

Tillsammans för Stad och Land
Sluta plundra människor och miljö!

Vi ser idag en tilltagande kortsiktig exploatering av naturresurser
kombinerat med utslagning på landsbygden. Självförsörjningsgraden har rasat, mjölkbönder slås ut i rasande takt och det som
erbjuds landsbygden är kalhyggen och ofta skandalösa gruvprojekt.
Samt nedläggning av flera järnvägar.
Mot detta ställer vi kalhyggesfritt skogsbruk, naturbruk med mer
makt hos producenterna och bibehållen offentlig service i hela
landet. Gröna jobb istället för en ohållbar gruvboom.
I städerna möter vi den andra ytterligheten, extrem fixering vid att
bli större, förtätning, förbifarter, arenor och höghus,
lyxrenoveringar,kommersiella centrumkvarter med skyhöga hyror
som driver bort kulturföreningar.
Mot detta ställer vi en alternativ stad med stadsodlingar,
allmänningar, kultur, plats för cykling och gratis kollektivtrafik. En
omställning av miljonprogrammen med ekologisk och social profil
med varsam upprustning för rimliga hyror.

Vi ser idag en landsbygd som töms på naturresurser och
människor, på grund av kortsiktiga vinstintressen. Välfärden hotas,
vårdcentraler läggs ner. Samma nedmontering av det sociala
skyddsnätet ser vi i förorterna. I maktens centrum möter vi den
andra ytterligheten, extrem fixering vid att bli större, förbifarter,
arenor och höghus, kommersiella centrumkvarter med skyhöga
hyror. Dags att agera tillsammans!

Vi vill visa på hur de olika delarna är led i samma kortsiktiga
lönsamhetstänk styrd av banker, fastighetsbolag och med stöd av
politiker från höger och vänster. Vi kan visa hur en hållbar
utveckling bygger på att hela Sverige ska leva, både stad och land.
Vi vill gå emot den modell där regioner, stad och land, fattiga och
rika ska tävla mot varandra. Vi ska uppmuntra alla som vill bo på
landsbygden och i små och mellanstora städer att göra det, genom
en positiv utveckling. Vi ska stödja sociala rörelser som tar strid
för ett bättre liv i förorterna.
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