Plattform för Momentum Sverige
Vi är en progressiv, demokratisk gräsrotsrörelse med målet att förändra Sverige så
att det blir ett land för alla, inte bara de rika.
En politik som gett marknadskrafterna allt större spelrum har visat sin oförmåga
att lösa vår tids mest angelägna problem. En elit av väldigt rika får ständigt mer
makt. Vi behöver i stället minska de ekonomiska och sociala klyftorna, motverka
ojämställdheten mellan män och kvinnor, dela välståndet mellan land och stad,
och erbjuda en annan väg än högerpopulism och nationalism.
Med krav värda att kämpa för vill vi öka det politiska engagemanget. Med ökat
engagemang sätter vi press på våra folkvalda att stå för sina ord och våga utmana
den ekonomiska makten.
Omfördelning och ägande
Genom att beskatta förmögenhet, kapital och höga inkomster skapas ökat
utrymme för en större omfördelning. Vi behöver även utforska nya möjligheter
och reformer för att sprida ägandet till fler, såsom kooperativ och gemensamma
investeringar. När fler får del av rikedomen så får de även större makt över
samhället och sina egna liv. Istället för fortsatta privatiseringar bör vital
infrastruktur såsom järnväg, kollektivtrafik och elnät ägas gemensamt.
Rädda välfärden
Alla ska garanteras en rättvis och kvalitativ välfärd. En gemensam behovsstyrd
välfärd med ett socialt skyddsnät som fungerar, en jämställd vård och en skola för
alla, ser Momentum som självklart att verka för. För att nå detta behövs ett utökat
offentligt ansvarstagande och omfattande investeringar i offentlig sektor, inte en
utveckling mot avregleringar. De verksamheter som vi alla finansierar och
använder tillsammans, ska inte drivas med vinstmaximering.
Bostäder är en gemensam angelägenhet
Vi har ett gemensamt intresse av att alla har en bra och trygg bostad oavsett
livssituation. Därför måste vi på politisk väg se till att alla har möjligheten att hyra
en bostad med en schysst standard till en överkomlig hyra, vilket inte är möjligt
utan offentliga satsningar. Hyresbostäder byggas ihop med annan bebyggelse för
att motverka social och etnisk segregation och bidra till att Sverige håller måste
ihop.

Klimat för kommande generationer
En stor omställning med omfattande klimatinvesteringar och starka ekonomiska
styrmedel behövs i Sverige och globalt för att stoppa miljöförstöring och
överutnyttjande av planetens resurser.

