Coronapandemin
– ett hot mot demokratin

Påverka vem som blir nytt språkrör
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Ett samhälle att längta till
Politik är att vilja. Grön politik är att vilja mycket. Det
finns de där ute som tycker att vi miljöpartister vill
för mycket. Som tycker att vi borde lugna ner oss. Inte
sällan är det samma människor som i nästa andetag
påstår att vi blir överkörda.
De människorna har aldrig mött en miljöpartist i
förhandlingar. Vi vet att budgetarbete är att prioritera,
men också att stå fast vid det som är viktigast.
I slutet av augusti presenterade jag och Isabella våra
gröna ingångar i förhandlingarna om statsbudgeten.
För oss i Miljöpartiet var det viktigaste att återstarten
av ekonomin fokuserar på hållbara investeringar:
1) Kraftfulla satsningar på grön omställning.
2) Ökad trygghet för dem med lägst inkomster.
3) Bättre samhällsberedskap för nästa kris.
Vi behöver inte bara lösa krisen som pandemin har
utlöst. I den förra finanskrisen la den borgerliga regeringen sitt fokus på att rädda bankerna. När Miljöpartiet hanterar den här krisen har vi högre ambitioner:
att rädda planeten.
Nu ser vi resultatet av våra förhandlingar. Jag har
förhandlat fram sex budgetpropositioner under vår tid
i regeringen, men aldrig tidigare har jag varit så stolt
som nu. Miljöbudgeten är rekordstor. Kulturbudgeten
likaså. Klimatinvesteringarna har aldrig varit större
och vi fortsätter att ta bort miljöskadliga subventioner.
Samhället börjar bygga beredskap inför nästa kris och
hjältarna i vården får en chans till återhämtning så att
de orkar jobba kvar. Ensamstående föräldrar med svag

ekonomi får större marginaler i vardagen och
lägstanivån i a-kassan höjs. Satsningarna minskar
klyftorna och ger mer till kvinnor än till män.
Ingenting av detta kom gratis, tro mig. Våra prioriteringar är inte desamma som andra partiers. Alla ni
som varit med och styrt en kommun eller region vet
att det krävs hårda förhandlingar för att bygga en grön
framtid. Det gäller även i regeringsarbetet.
Vi ska vara väldigt stolta över allt det Miljöpartiet har
åstadkommit i regeringsställning. Den här budgeten
är inget undantag. Steg för steg bygger vi nu det gröna, fossilfria framtidslandet Sverige. Stanna upp och
tillåt dig själv en klapp på axeln för att du är med och
bygger ett modernt och medmänskligt samhälle.
Men vi får samtidigt inte bli för nöjda och slå oss till
ro. Grön politik har aldrig behövts så mycket som nu.
Det är hög tid att börja utveckla de förslag som vi ska
erbjuda väljarna i nästa val. Höstens rådslag om sociala
rättvisa är ett bra exempel på arbete som ska mynna
ut i en offensiv politik mot klyftorna mellan fattig och
rik. Även på andra områden behöver vi nya politiska
förslag, inte minst inom klimat- och miljö.
Miljöpartiets viktigaste uppgift är att presentera en
politik som ger hopp och självförtroende till både oss
själva och väljarna. En politik som
bit för bit bygger ett samhälle som
är bättre än det vi har idag.
Ett samhälle att längta till helt
enkelt.
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Jösses vad det händer grejer just nu,
så väl i Miljöpartiet som i omvärlden.
I skrivande stund har Preem precis
meddelat att de drar tillbaka sin ansökan om att bygga ut sitt raffinaderi
i Lysekil. Det är inte bara fantastiska
nyheter för oss som är övertygade om
att framtiden måste bygga på förnybart
utan också ett gott betyg på att grön
politik ger utdelning. När vi driver
igenom satsningar och investeringar i
det som är hållbart för framtiden – då
följer industrin efter.
Isabella Lövin har meddelat att hon
ska lämna politiken och just i detta
nu pågår jakten på ett nytt språkrör
som ska väljas av en extrakongress i
januari. Många kompetenta kvinnor i
partiet känner sig manade att ta över
efter Isabella och i det här numret
av #Grönt hittar du hela listan på
kandidater längst bak i tidningen, på
medlemsbladen. Vi har också intervjuat riksvalberedningens sammankallande Katrin Wissing och tagit reda på
hur du som medlem kan vara med och
påverka vem som blir nästa språkrör.
Coronapandemin ser inte ut att
avta och vi har tagit en titt på hur
pandemin påverkar demokratin och
fattigdomen i världen. Missa inte det
spännande reportaget om hur Miljöpartiets internationella stiftelse Green
Forum arbetar för att stötta gröna
systerpartier i andra länder. Peter
Eriksson, minister för internationellt
utvecklingssamarbete (MP), berättar
i samma reportage om hur biståndet
är ett viktigt verktyg i det som sker i
världen just nu.
Glöm inte att ta hand om varandra.
Trevlig läsning!

Medlemsnytt
ANNELI RANNAMAA
SÖDERSTRÖM
REDAKTÖR

En game changer för
svenskt klimatarbete
– Per Bolund om satsningarna på miljö
och klimat i regeringens höstbudget.

GNAD
PREEMS UTBYG

= STOPPAD
EU MÅSTE SKÄRPA MÅLEN

MILJARDER
– så mycket satsar regeringen under
tre år på gröna kreditgarantier som
ska göra det lättare för företag att
låna pengar till investeringar som
snabbar på klimatomställningen.

Preem har meddelat att man drar tillbaka sin kritiserade fossila satsning på
Preemraff och hänvisar till att man istället vill satsa på förnybara bränslen.
Miljöpartiets klimatpolitiske talesperson Lorentz Tovatt välkomnar beskedet.
– Det här är en enorm seger för Miljöpartiet och vi firar tillsammans med
hela miljörörelsen. Men framförallt är det förstås ett stort steg framåt i klimatarbetet, säger Lorentz Tovatt.
Under prövoprocessen har frågan om Preems tillstånd lyfts till regeringens
bord. Det har varit en av de åtgärder som varit avgörande för Preems beslut,
menar Tovatt.
– Det här är tack vare Miljöpartiet. Vi såg till att frågan hamnade på regeringens bord, vi har satt press på Preem och det är vi som sett till att det förnybara nu är mer lönsamt genom våra budgetsatsningar på bland annat förnybar
energi och hållbar industri, säger Lorentz Tovatt.
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Det blir ingen utbyggnad
av Preemraff i Lysekil

Källa: Språkråd
ets

När EUs Miljöutskott behandlade den
nya klimatlagen röstades Miljöpartiets förslag om högre ambitioner för
utsläppsminskningar ned.
– Utsläppen måste börja minska
redan nu, i början av 2020-talet. Ett
mål om 65 procents utsläppsminskning till 2030 hade gjort det tydligt,
säger Pär Holmgren, EU-parlamentariker (MP).
Utskottet har dock ställt sig bakom
en rad förslag från den gröna gruppen, till exempel ett oberoende klimatpolitiskt forskningsråd, utfasning
av fossila subventioner till 2025 och
införande av koldioxidbudget.
– Det är bra, men det är inte tillräckligt. Det är inte det elefantkliv
mot ett hållbart samhälle som EU
borde ha tagit, säger Pär Holmgren.

NYORDET
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STÅL UTAN KOL I LULEÅ
Nu har en pilotanläggning för att producera stål utan kol invigts i Luleå. Projektet kallas Hybrit
och har delfinaniserats av Industriklivet. Vanligtvis används kol eller naturgas vid stålproduktion vilket orsakar stora koldioxidutsläpp. Hybrit använder i stället vätgas.
– Hybrit visar att det är möjligt att ställa om industrin. Att tillverka stål utan fossila utsläpp är
ett stort steg mot en grönare framtid, säger Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin.

SMARTA KARTAN I KARLSTAD

Foto: Daniel Sachrisson

Smarta kartan ska underlätta för Karlstads invånare att låna, hyra, byta,
dela, ge och få i stället för att handla nytt. Nu har kartan utökats med
40 reparatörer för att hjälpa Karlstadsborna minska “slit och släng”.
– Jag blev själv positivt överraskad över hur många skräddare,
cykel-, el- och andra reparatörer som det faktiskt finns i Karlstad, säger
Henric Barkman, projektledare för Karlstad delar, i ett pressmeddelande.

INKLUDERANDE SKOLGÅRDAR I LUND
Cirkuspallar, ping-out och ett ”oseriöst utegym” – det är några
av de nya aktiviteterna som elever i Lund kunde prova på när de
kom tillbaka efter sommarlovet. De nya aktiviteterna ingår i forskningsprojektet Equalizer och ska locka till jämlikhet, fysisk aktivitet
och rörelseglädje.
– Det handlar om att skapa en ökad delaktighet, bättre folkhälsa
och en jämlik tillgång till rummen i staden, säger Åsa Samuelsson,
arkitekt på FOJAB och en av initiativtagarna till Equalizer, i ett pressmeddelande.
.
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50 miljarder i gröna kreditgarantier de kommande tre åren för att se till att industrin
ställer om.
10 miljarder i satsningar på grön återhämtning redan nästa år. Satsningar på naturen,
klimatet och den biologiska mångfalden.
Lättare att sätta upp solceller. Fler får möjlighet att producera solel för eget bruk skattefritt, fortsatt stöd för solcellsinvesteringar och ett klimat-ROT för privatpersoner.
Grön skatteväxling. Vi fortsätter att höja miljöskatter och sänker skatten för dem som
arbetar, för pensionärer och för personer med inkomster från trygghetssystem.
Bränslebyte. Högre inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ska kraftigt sänka
utsläppen från transportsektorn.
Kollektivtrafik och järnväg. Sammanlag 2,5 miljarder för stöd till kollektivtrafiken och
järnvägsunderhållet.
Klimatklivet och Industriklivet får mer pengar för att ytterligare snabba på klimatomställningen.
Skydda mer natur. Över 1 000 naturreservat har inrättats eller utökats sedan 2014, och i
höstbudgeten satsas 600 miljoner för 2021 på att skydda ännu mer natur.
Hav och vatten. Pengar till renare hav, generellt stopp för
bottentrålning i skyddade områden och stärkt kontroll av fisket.

Mot

GRÖNA VINSTER I

En grön rivstart för klimatet, stora satsningar på social hållbarh
stora vinster i höstbudgeten. Vi har plockat ut några av de grö

Bostäder
•

Kultur

Investeringsstöd för bostäder. Fler
byggprojekt för hyresrätter med rimlig
hyra ska kunna påbörjas 2021.

•

Småföretag och jobb
•
•
•

•

Bredbandsutbyggnad. Totalt 2 miljarder kommande
tre år för bredbandsutbyggnad i hela Sverige.
Utvidgat växastöd. Vi utökar tillfälligt växastödet så
att lägre arbetsgivaravgifter även gäller företag som
anställer sin andra medarbetare.
Satsning på företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner. Förlängning av satsning som
pågått 2018–2020.

Regionernas kulturverksamhete
Pengarna ska bland annat kunna
teatrar, operahus, regionala mus
form, regionala bibliotek, orkest
hus, dans, film och hemslöjd.
Satsningar på barns kultur, både
skolan och på kultur i skolan.

Etablering
•
•
•
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Intensivår. Arbetsförmedlingen får mer pengar till etableringsprogrammet och intensivåret.
Språklyft. Bidrag till insatser som förbättrar anställdas
yrkessvenska och för språkutveckling på arbetsplatsen.
Asylsökande ska få bättre information genom obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande.

Satsningar på social hållbarhet
•
•
•
•
•

tståndskraft
•

20 miljarder för att stärka välfärden. Satsningar på äldreomsorgen, vården och höjda
statsbidrag till kommuner och regioner.
Återhämtningsbonus för anställda inom vård och omsorg. Satsning på vårdanställdas arbetsmiljö bland annat genom nya arbetstidsmodeller och arbetstidsförkortning.
Miljöskatteåterbäring. Höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt för alla, med störst
förbättringar för de med lägst inkomster.
Underhållsstödet höjs för ensamstående föräldrar för att minska barnfattigdomen.
Sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Ökad tillgänglighet för socialtjänst och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Civilt försvar och beredskapslager.
Totalt 4,2 miljarder till 2025. Motståndskraften ska öka inom till exempel
inom hälso- och sjukvård, livsmedeloch dricksvattenförsörjning, transporter, finansiell beredskap, energiförsörjning, elektroniska kommunikationer
och post.

Jämställdhet
•
•
•

Ett nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck inrättas
permanent vid Länsstyrelsen i Östergötland.
Mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna får ett permanent tillskott för att bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Förebyggande insatser. Kommunerna får ansvar för insatser
som ska förebygga att våldsutövare återfaller i brott.

I HÖSTBUDGETEN

het och ett motståndskraftigt samhälle – det är Miljöpartiets
önaste godbitarna här. Hela listan hittar du på gront.mp.se.

Skola och livslångt lärande

er stärks.
a gå till
seer, bild och
trar, konsert-

•
•
•

e på kultur-

•

Insatser för fler lärare. Exempelvis kompletterande pedagogisk utbildning, arbetsintegrerad lärarutbildning och vidareutbildning av obehöriga lärare.
Läslyft och läsdelegation. Lärare ska få bättre förutsättningar att hjälpa elever att lära
sig läsa.
Studiestöd högre upp i åldrarna. Rätt till studiestöd höjs till 61 års ålder jämfört med
nuvarande 57 år.
Fler lärare till skolor med stora utmaningar. Särskilt stöd till skolor i områden med
socioekonomiska utmaningar.

Trygghet
•
•
•
•

10 000 fler poliser. En fortsättning av reformen 10 000 fler polisanställda
till 2024.
Avhopparverksamhet. Ett nationellt avhopparprogram utreds.
Platssamverkan. Lokal samverkan mellan fastighetsägare, offentliga aktörer och de som bor i området för att öka trygghet och säkerhet.
Stärkt skydd för barn som bevittnar brott. Det straffrättsliga skyddet för
barn som bevittnar brott mellan närstående stärks.
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CORONAPANDEMIN
– ETT HOT MOT DEMOKRATIN
Coronapandemin har i ett slag vänt upp på och ner på tillvaron för de
flesta av oss. Men som vanligt drabbas de som redan är mest utsatta
allra svårast. Trettio års fattigdomsbekämpning riskerar att gå om
intet samtidigt som auktoritära ledare i flera länder passar på att stärka
sin makt.
Text: Annette U Wallqvist

F

N har varnat för att så
många som en halv miljard
människor kan försättas i
fattigdom till följd av coronapandemin och att hungersnöden i
världen kommer att fördubblas.
Barn får inte tillgång till
undervisning och de går miste om
livsviktiga vaccinationer när en
redan bristfällig sjukvård tvingas
lägga redan knappa resurser på
att bekämpa covid-19. Kvinnor
nekas både preventivvård och aborter, eftersom det inte anses vara
nödvändig sjukvård. Parallellt med
att de humanitära behoven ökar,
ses också en trend där auktoritära
ledare tar tillfället i akt att tysta
regimkritiker och politisk opposition samtidigt som de stärker sin
egen makt.
THERESE NÄSMAN ÄR generalsekreterare på Miljöpartiet de grönas

internationella stiftelse Green
Forum. Hon känner igen utvecklingen.
– Generellt kan man säga att det
är de allra fattigaste som påverkas
mest av coronapandemin, oavsett
kön. I många afrikanska länder
har samhället stängts ner helt och
alla de som lever på att sälja varor
på marknader står utan inkomst.
Även industrier har stängt och de
inkomster och jobb som förloras
slår mot en redan utsatt grupp,
säger hon.
Förutom svårigheter till försörjning läggs också extra börda på
kvinnor som måste ta hand om
sina barn när skolorna är stängda.
Med hela familjer i karantän ökar
också våldet i hemmen. Över hela
världen.
– Det finns indikationer på att
våldet ökat med upp till 25 procent.
Dessutom hör vi från våra östeu8

ropeiska partnerorganisationer att
många kvinnor i de länderna är
utsatta för en större smittrisk eftersom de ofta jobbar inom vård- och
serviceyrken. Sammantaget blir det
ännu svårare för kvinnor att delta
i det politiska livet, säger Therese
Näsman.
SAMTIDIGT TAR LEDARE i flera
auktoritära stater tillfället i akt att
stärka sin makt och försvaga både
opposition och civilsamhälle. Flera
låg- och medelinkomstländer har
utlyst undantagstillstånd eller antagit
lagar och förordningar som sägs vara
till för att underlätta kampen mot
covid-19 men som samtidigt ger de
styrande långtgående befogenheter
som begränsar medborgerliga fri- och
rättigheter. Det handlar exempelvis
om inskränkningar i rörelsefrihet och
mötesfrihet, men också om utökade
möjligheter för stater att övervaka

medborgarna och införa begränsningar i yttrandefriheten.
– Det är vanligt att mötesfriheten inskränks med hänvisning
till större risk för smittspridning.
Ofta tillåts regeringspartier att
samlas medan representanter för
andra partier riskerar att fängslas
eller utsättas för våld om de håller
offentliga möten, berättar Therese
Näsman.
Hon ser också en utveckling
där parlamentens makt försvagas
och makten istället flyttas upp till
presidenten eller premiärministern
som tar allt fler och större beslut
på egen hand. Förevändningen
är att en snabbare beslutsprocess
gör det enklare att effektivt stoppa
smittspridning.
Therese Näsman nämner
Serbien som ett exempel där
undantagstillstånd utlystes och
parlamentet förlorade sin makt.

I Zambia har oppositionens
möjligheter att samlas begränsats.
I Guatemala kan inte längre de
lokala råden samlas vilket försvårar
en fungerande lokaldemokrati.
– Många länder har satt mötesfriheten på undantag, även Sverige.
Här får vi ju inte samlas fler än
50 personer. Men till exempel i
Zambia där det närmar sig val blir
smittskyddet ett sätt att förhindra
oppositionen från att hålla möten
inför valet. Till exempel fängslades
medlemmar från det största oppositionspartiet när de förberedde sig
för att hålla val inom partiet.
Även våld mot journalister har
ökat, särskilt från medier som
rapporterar om opposition mot
styret.
– I många länder finns en stark
närvaro av både polis och militär
på gatorna, vilket skapar otrygghet och oro hos de organisationer
9

vi samarbetar med. De har svårare
att komma ut med sin politik och
behöver hitta nya vägar för detta,
till exempel genom att arbeta mer
digitalt, säger Therese Näsman.
SAMTIDIGT SOM BÅDE fattigdomen
och hoten mot demokratin förvärras
i spåren av coronapandemin, väntas
biståndet minska nästa år. Sedan 2006
avsätter Sverige en procent av Sveriges
bruttonationalprodukt till biståndet.
Men det så kallade enprocentsmålet
har diskuterats och varit under luppen
många gånger sedan dess. Inte minst
av Sverigedemokraterna och Moderaterna som menar att pengarna behövs
bättre i Sverige.
Därför är Sveriges minister för
internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson (MP), lättad och
nöjd med att enprocentsmålet står
kvar efter sensommarens budgetförhandlingar.

Therese Näsman deltar i ett styrelsemöte med programmet för unga politiker i Zambia. Foto: privat.

– Aldrig i modern tid har det
varit tydligare att det är nödvändigt med internationellt samarbete. Inget land skulle klara av att
hantera pandemin på egen hand.
Detsamma gäller för klimatkrisen.
Den kommer vi inte heller tillrätta
med utan ett samarbete där alla
drar åt samma håll, säger han.
Utöver fattigdomsbekämpningen nämner Peter Eriksson också
att det behövs stora satsningar för
att ställa om energisystemen och
för att stärka länders förmåga att
anpassa sig till klimatförändringarna och få större motståndskraft
mot väderrelaterade katastrofer.
– Jag ser ingen kraftig minskning
i biståndet framöver. Miljöpartiet har varit en viktig aktör där.
Jag tycker att vi har lyckats bra i
arbetet med att få en budgetöverenskommelse där vi står upp för
10

internationell solidaritet, säger
Peter Eriksson.
PETER ERIKSSON VILL också se fler
globala insatser när det gäller den
biologiska mångfalden, inte minst
för att den så tydligt hänger ihop
med klimatförändringarna. Även
risken för fler pandemier ökar om
inte naturen skyddas.
– Hela världen hänger ihop.
Därför är det viktigt att också
andra länder vill satsa mer på internationellt samarbete framöver. Vi
ser att till exempel att fattigdomen
ökar snabbt i Afrika, vi har en
hungerkris på väg som vi måste
ta krafttag mot. Till slut kommer
det att drabba även oss när land
efter land drabbas av ekonomisk
katastrof och många inte längre
kan producera mat, säger Peter
Eriksson.

Foto: Robert Englund

– Vi i Miljöpartiet har stått upp
för enprocentsmålet eftersom det
har betytt mycket under lång tid.
Jag är glad att vi nu har fått stöd
från de andra partierna i budgetförhandlingarna. Att gå över
till Moderaternas förslag om ett
pengamål som bestäms från budget
till budget skulle snabbt rasera
biståndet. Det är enprocentsmålet
som har gett oss ett ökat bistånd i
takt med en starkare ekonomi och
det har varit viktigt eftersom utmaningarna ökar i världen, säger han.
Men även med ett bibehållet
mål om att en procent av Sveriges
bruttonationalprodukt ska gå till
biståndet, krymper pengapåsen när
Sveriges inkomster minskar. Det är
bland annat en konsekvens av årets
pandemi. Samtidigt som pandemin också för med sig en oroande
utveckling världen över.

Men han lyfter också fram
vikten av att fortsätta arbeta med
demokratiutveckling i världen.
– För mig har demokratifrågorna varit viktiga ända sedan jag var
kommunalråd i Kalix för tjugo år
sedan. Demokrati är grunden för
ett bättre samhälle och den måste
göras tillsammans. Utan en stark
demokrati kommer samhället inte
att hålla. Ett samhälle blir rikare,

bättre och mer deltagande om det
bygger på kunskap, utbildning,
press- och yttrandefrihet. Det är
viktiga hörnstenar, säger han.
Nu ser han att ledare i ett fyrtiotal länder tar tillfället i akt att minska utrymmet för oppositionerna
och organisationer som ställer politiska krav på dem som styr. Även
de mänskliga rättigheterna får stå
tillbaka.

– Press- och yttrandefriheten
har på ett tydligt sätt beskurits i
den här pandemin. Det är väldigt
olyckligt. Redan under förra året,
när jag tillträdde som biståndsminister, drog vi igång vad vi kallar
för en demokratioffensiv i Östeuropa. Där arbetar vi ännu mer
fokuserat med frågorna. Det är
avgörande för en bättre värld, säger
Peter Eriksson.

Fakta om Green Forum
Green Forum är Miljöpartiets internationella stiftelse som arbetar för att stärka gröna politiska organisationer, demokratisk utveckling, respekt för de mänskliga rättigheterna och jämställdhet i över 40 länder i
Östeuropa, Afrika och Latinamerika.
Liksom många andra biståndsorganisationer är Green Forums projekt i första hand finansierade av SIDA.
Det som skiljer Green Forum från en ”vanlig” biståndsorganisation är att de så gott som alltid jobbar med
politiker och parlament och ger stöd till organisationer eller partier med en politisk ambition.
Green Forum har ett bilateralt samarbete med sju länder, men stöttar också paraplyorganisationer och når
därmed över 40 länder med sitt stöd.
Läs mer om Green Forum och om hur du kan stötta deras arbete på greenforum.se
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Det är liksom allvar nu
der, som tillsammans kan bygga något fantastiskt. När vi tar
vara på varandra, stöttar varandra och använder varandras
styrkor, när vi är rädda om varandra och krokar arm – då blir
summan av delarna något mycket, mycket större.

Kanske är det åldern, men just nu är jag akut medveten om
hur fort tiden går. Det blir tydligt när jag tänker på att jag
snart kommer ha barn i gymnasiet – jag som precis kom
hem från BB? Eller hur utrymmet för att nå Parisavtalet bara
krymper och krymper för varje år som går, och hur många
arter som utrotats de senaste femtio åren. Jag påminns om
det av bilderna på barnen från Moria-lägret, som sitter fast i
limbo medan månaderna går och deras barndom försvinner.
Och mot bakgrund av allt detta är det nu mindre än två år
kvar till valet.

Så med mindre än två år kvar till valet är det dags för oss att
kavla upp ärmarna och skrika ännu högre. Förhandla ännu
hårdare, kampanja ännu mer. Så att vi verkligen ger röst åt
alla dem som delar våra värderingar. Med stolthet, självförtroende och jävlar anamma ska vi visa vad gröna partier är
gjorda av, och vad Miljöpartiet de gröna i Sverige går för.

Det är ju liksom allvar nu. Vi har så mycket kvar att göra, och
vi måste hitta kraft och ork att öka tempot ytterligare, och få
fler med oss. Och jag vet att vi kan det.

Dags för revansch. Dags att bada i fontäner igen.

Märta Stenevi,
partisekreterare

I skrivande stund har det precis publicerats två riktigt elaka
ledartexter om oss på borgerliga ledarsidor. Först blev jag
rätt sur när jag läste dem, men sen blev jag arg. Hur vågar de
förminska oss när de själva inte lyfter ett finger? Hur har de
mage att håna oss när vi är de enda som fortfarande orkar stå
upp för det som alla vet är rätt?

Foto: Henrik Svensson Karlsson

Så bli inte sura. Bli inte nedslagna – bli arga. Använd ilskan.
Elda under er vrede och stå raka i ryggen. Vi behöver inte
acceptera rollen som slagpåse. Vi har en jättestor uppgift
framför oss och vi har inte tid att låta oss distraheras av
motståndare som skriver elakheter. Vi behöver i stället lägga
kraft på att prata med dem som vill detsamma som vi. Dem
som också vill se en jämlik värld som räcker till för alla
växter, djur och människor som samsas i den. Det är ingen
dålig vision, det är en fantastisk och livsviktig vision. Och
det är en vision som vi vet hur vi ska förverkliga. Till skillnad
från andra partier så vet vi hur vi vill minska utsläppen. Vi
vet också hur vi vill göra skolan jämlik för alla barn. Vi vet
vad som krävs för att stoppa artdöden, och vi vet vad som
behöver göras för att stoppa gängkriminaliteten och skjutningarna. Vår solidaritet sträcker sig långt, men missar ingen.
Vi förstår att man både kan ge papperslösa barn en barndom
och svårt sjuka ett liv värt att leva. Och att man i slutet av
livet ska vara trygg och fri.
Men vi behöver varandra. Vi är varken isolerade öar eller får
som ska ledas. Vi är ett stort antal starka och modiga indivi-
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HALLÅ
DÄR ...
… MANUEL
AZERO

Foto: Alexandros Katsanos

Du är sammankallande för
styrgruppen för politikutveckling
inom social rättvisa.
Vad innebär det?
– Partistyrelsen har gett ett antal tjänstepersoner
i uppdrag att förverkliga kongressens beslut om att
utveckla politik inom social rättvisa. Styrgruppens viktigaste uppgift är att hjälpa de tjänstepersonerna med
löpande politiska avvägningar. Som sammankallande
leder jag styrgruppens arbete.
Social rättvisa är ett brett politikområde. Vad
är det tänkt att projektet ska leda till?
– Konkret: Ett program för social rättvisa. Där ska
det finnas både befintlig och ny politik. Men jag tror
att de mindre konkreta följderna är minst lika viktiga.
Under rådslag, remissrundor och kongress kommer
många att ta ställning till olika frågeställningar och
förslag. Kan staten involveras i att skapa blandade bostadsområden? Ska försörjningsstödet individualiseras?
Ska vi återinföra fastighetsskatten? Till slut kommer
den största vinsten förhoppningsvis vara att vi har
utrustat oss själva med kunskaper i och argument för
det som blir vår politik.

Vad ser du som de största utmaningarna?
– Den största utmaningen är att förhålla sig till
bredden i uppdraget. Social rättvisa är ju egentligen
inte ett politikområde utan en fluffig målbild som
olika personer nog fyller med väldigt olika innehåll.
Det är nog omöjligt att undvika att döda illusioner när
man vid olika tillfällen bestämmer sig för ett innehåll.
Vad tycker du är roligast?
– Det roligaste är de politiska diskussionerna.
Momenten som innehåller politiska diskussioner där
man har utrymme att både lyfta och argumentera för
konkreta förslag, men också syna och argumentera
emot sådana, de får mig att tända till. Då brinner jag.
Då, och när andra diskuterar kring en frågeställning
man själv varit med och tagit fram.

Detta är ju ett av partiets stora projekt för politikutveckling denna mandatperiod.
Hur ser processen ut?
– Om man börjar bakifrån, från slutet, så är den sista
delen i processen att nästa ordinarie kongress behandlar allt som är ny politik. Det är egentligen först då som
programmet kommer att vara helt färdigt. Innan det
ska en version av programmet ut på remiss i partiet.
Den versionen kommer i sin tur att vara påverkad av
inspelen från rådslagen, som genomfördes i september.

När detta är klart. Vad händer då?
– Då pumpar vi ut den nya och nygamla politiken
på gator, torg och sociala medieflöden!
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På medlemsblad
en (s. 18–19)
hittar du hela li
stan på kandidater och datum
och tider för
medlemsutfråg
ningarna.

PÅVERKA VEM SOM
BLIR NYTT SPRÅKRÖR
Den 29 september var sista dag att nominera kandidater till nytt
språkrör som ska efterträda Isabella Lövin. Nu ska medlemmar och
riksvalberedningen lära känna kandidaterna så att bästa kvinna för
uppdraget kan väljas på partiets extrakongress i januari 2021.
Text: Tova Kibal
Foto: Mattis Lindqvist

K

atrin Wissing är sammankallande i riksvalberedningen och leder arbetet
med den öppna process som nu
pågår för att hitta Miljöpartiets
nästa kvinnliga språkrör. Hennes
ambition är att alla medlemmar ska
känna sig delaktiga och få möjlighet att påverka valet. Nu kommer
alla medlemmar som vill också att
kunna delta i utfrågningar av alla
kandidaterna.
– Medlemsutfrågningarna är
viktiga när vi ska föreslå vem som
ska bli Miljöpartiets nästa språkrör,

säger Katrin Wissing.
Det kommer också att arrangeras
en utfrågning öppen för offentligheten och press. Där får valberedningen en chans att se hur kandidaterna klarar en typisk situation
som ett språkrör ofta utsätts för.
– Språkrör är en utsatt position
på det sättet att du har ett stort
medialt tryck på dig. Vi får känna
dem på pulsen lite grann, säger
Katrin Wissing.
Att bereda val av nytt språkrör
är ett gediget arbete för riksvalberedningen. Förutom flera
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enkäter, intervjuer och utfrågningar
pratar valberedningen med många
människor i partiet både på riksnivå
och lokal nivå.
– Det är lite utav ett pussel, men
en stor del av jobbet är att ta reda på
vad partiet vill se i ett nytt språkrör.
Efter att valberedningen har
presenterat sitt förslag, senast sex
veckor innan extrakongressen,
kommer det att hållas minst en
utfrågning till.
– Då får vi se vilka kandidater som
fortfarande kvarstår, säger Katrin
Wissing.

FEM OM ENGAGERA DIG
Engagera dig är Miljöpartiets medlemssajt. På engagera.mp.se hittar du mycket som du
kan ha glädje av i ditt medlemskap – oavsett om du är helt ny medlem, aktiv lokalpolitiker eller har varit medlem ett tag och vill fördjupa ditt engagemang.

1.
2.
3.
4.
5.

NYHETER. Här hittar du senaste nytt om vad som händer i rikspolitiken.

På Engagera dig publicerar vi information från riksorganisationen och nyheter från regeringen, ofta innan du kan läsa det i andra nyhetsmedier. Här
beskriver vi vad som händer ur ett grönt perspektiv, förklarar Miljöpartiets
vinkel och tipsar om vad du kan dela i sociala medier för att fler ska nås av
gröna nyheter och grön politik.

MEDLEMSDISKUSSION. Vill du diskutera politik med andra gröna?

Har du åsikter om vilka frågor Miljöpartiet borde driva? Har du förslag på
ny politik? Det är i medlemsdiskussionen på Engagera dig du bäst för fram
dina tankar och får diskutera med andra miljöpartister. Alla medlemmar är
välkomna – ju fler, desto bättre och bredare diskussioner.

KUNSKAPSBANKEN. Om du funderar över vad Miljöpartiet tycker i

en särskild fråga eller om du vill lära dig mer om Miljöpartiets politik är
Kunskapsbanken på Engagera dig rätt plats. Här hittar du bland annat Så
tycker vi – en grundlig genomgång av partiets politik. För den riktigt nördige finns PM och rapporter i många olika frågor att grotta ner sig i.

DIGITALA TRÄFFAR. Varje vecka bjuds alla medlemmar in till en digital
träff med en rikspolitiker eller annan spännande person. Här får du möjlighet att lyssna på och samtala med till exempel våra språkrör, vår partisekreterare och experter på olika områden. Inbjudan kommer varje vecka i
nyhetsflödet på Engagera dig.
LOKALT. Missa inte att flera region- och lokalavdelningar också använder
Engagera dig för att kommunicera med dig som medlem. I dina inställningar kan du själv välja vilken typ av nyheter du vill ha och från vem. Följ
din avdelning så får du veta när det händer något spännande just där.

Gå in på engagera.mp.se och läs om hur du registrerar dig och kopplar ditt
konto till ditt medlemskap för att kunna ta del av allt innehåll. Sajten finns också
som app till iPhone, du hittar den i Appstore.
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NYSTART KRÄVER MER ÄN NYTT SPRÅKRÖR

D

et är ingen tvekan om att den som efterträder
Isabella Lövin har stora skor att fylla. Trots
flera gröna framgångar har vi i dag opinionssiffror knappt över riksdagsspärren och ett dalande
förtroende i våra kärnfrågor. Tillsammans med ett nytt
språkrör behövs därför också en omfattande nystart för
partiet. Lyckligtvis har vi närmast ett överskott på kompetenta och engagerade kandidater. Men trots att även
tidigare språkrör har varit minst lika kvalificerade har
vårt väljarstöd sjunkit. Frågan är därför om det finns
mer fundamentala orsaker än språkrören till varför vår
politik inte fått genomslag.
Jag tror att en betydande orsak till Miljöpartiets problem är att Socialdemokraterna inte har visat sig vara
det humana och klimatengagerade parti som vi trott,
utan snarare tvärtom. I regeringssamarbetet har de
tryckt undan flera centrala delar av vår politik, vilket
har blivit tydligt på flera områden:
Kompromisserna. Vår samverkan med S har kantats
av konflikter och resulterat i flera politiska förluster för
oss. Vattenfalls kolgruvor, migrationen och Preem är
alla frågor där S, åtminstone hittills, vägrat att ge med
sig. Att vi har behövt kompromissa i våra kärnfrågor
har skadat oss i grunden.
Politikutvecklingen. Regeringspartier får ofta problem med att utveckla ny politik, vilket ofta lyfts som

förklaring till varför Alliansen förlorade i valet 2014.
Denna reformtrötthet ses även hos MP, och så länge vi
är bundna till S är det tveksamt om vi kan hitta nya svar
på dagens utmaningar.
Kommunikationen. Både internt och externt riktas
kritik mot att vår kommunikation otydlig. Detta bottnar
knappast enbart i våra företrädares förmåga att nå ut,
utan snarare i att vi inte har tillräckligt med grön politik
att nå ut med. Istället dras vi med tandlös kompromisspolitik.
Förmodligen är detta också grunden till förslaget om att
ha ett språkrör utanför regeringen. Vi är i en situation
där vår politik är så utsmetad att vissa känner behovet
av att bedriva opposition mot oss själva. Detta är ett
tydligt tecken på att regeringssamarbetet inte fungerar.
Det är dags att börja sätta hårt mot hårt. Miljöpartiets
syfte är inte att vara socialdemokratins stödparti, utan
att vara den gröna rörelsens parlamentariska gren. Om
vi ska kunna fortsätta att vara det krävs en rejäl nystart
där vi slutar acceptera ohållbara kompromisser och bryter regeringssamarbetet. Annars är risken att den gröna
rösten snart är ett minne blott.

Erik Wahlström
språkrör GU Uppsala län

STOPPA MÄNNISKOHANDELN – NU

D

römmen om ett bättre liv. Drömmen om Europa. En skuld familjen inte kunde betala. Det
finns många anledningar till att person hamnar
i människohandel. Upplevelsen är nästan alltid densamma: fruktansvärd..

ha arbetat med offer för människohandel. Jag har nämligen träffat dem på ett lite annat sätt än Paolo; jag har suttit med dem på psykakuten, mottagning för våldtagna och
abortmottagningen. Jag har hållit dem i handen, kramat
dem, varit där när de fått avslag på sin asylansökan eller
suttit i polisförhör. Ibland grät jag på väg hem från jobbet,
ibland sov jag en hel dag efter ett extra jobbigt arbetsskift.
Att möta offer för människohandel är att möta människor
som blivit utsatta för ondskan i dess allra renaste form;
man börjar själv att tvivla på mänskligheten.

När Paolo Roberto åkte fast och erkände att han köpt
sex av en kvinna utsatt för människohandel skrev jag till
honom på sociala medier och erbjöd honom ett samtal
där jag kunde berätta om mina egna erfarenheter av att
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EN NY TEXTIL FRAMTID

C

oronapandemin visar på vårt behov av ökad självförsörjning när isolering av landet sker. Det gäller
inte bara födomedel, även i framtiden måste vi ha
textilier och kläder på kroppen. De syntetiska materialen
måste fasas ut, främst för att de framställs av olja. Blandtextilier går dessvärre inte att återvinna utan bränns.
I dag består 80 procent av allt textilt material i världen av
bomull som måste importeras. Framställning av ett kilo
bomull kan kräva 30 000 liter vatten och upp till ett kilo
gifter. Odlingarna upptar 5 procent av jordens odlingsbara
mark. Hantverket kostar 40 000 liv per år. Det finns mer
hållbara alternativ. Sverige borde odla spånadslin kommersiellt.
Lin är svalt att bära och bönderna vill gärna odla grödan
men maskinerna och hanteringen fram till färdigt tråd
saknas. Frankrike har med EU-stöd utvecklat industrin till
perfektion.

skogsskövlingen minska eftersom hampa inte har några
större krav på växtplatsen. Odlingen är perenn och växer
utan någon besprutning, för att sedan skördas i 20 år utan
att marken utarmas.
Människan har sedan 10 000 år fåret i sin tjänst. Det ger
oss kött, ull och skinn, öppna landskap och biologisk
mångfald. Ullen klipps, men 40 procent av ullen bränns
eller plöjs ner. Det saknas industri som spinner ullen till
garn och utvinner lanolinet. Ullen skulle ge en inkomst på
40–50 miljoner kronor per år.
Viskos är en textil som tillverkas av cellulosan från
granskogsavfall. Även detta material är svalt och följsamt.
Tillverkningen av viskos måste göras i slutna system. De
svavelbaserade kemikalierna är farliga för miljön. I dag
skickas cellulosan till fattiga länder, där de ländernas miljö
blir förgiftad. Att behålla produktionen i vårt land är alltså
också en humanitär angelägenhet.

Hampafiber har människan använt sedan 8000 år f.Kr.
Segelfartygen var förr helt beroende av hampafiber till segel
och tågvirke. Sjömännens kläder vävdes av hampa som är
naturens starkaste växtfiber. Dess antibakteriella egenskaper minskade också risken för mögelskador. Hampaolja och
hampafrö används i livsmedel, läkemedel, och kosmetika.
Pappersindustrin kan använda fiber från hampa i tillverkningen. Ett hektar hampa produceras på fyra månader och
ersätter fyra hektar skog som vuxit i tjugo år. Så kunde

Regeringen kunde stimulera nystart av spinnerier som tar
hand om den redan existerande ullen. Bönderna vill så in
lin och hampa men hanteringen av fibern finns inte. En
hampaindustri skulle gynna jordbruket, miljön och ge nya
arbeten. Detta kunde regeringen åtgärda med nya insatser
och nytt tänkande.

Men även om du inte har jobbat med offer för människohandel eller köpt sex av dem så har du säkert träffat dem på något
annat sätt: tjejen som gör dina naglar eller ger dig en billig
massage, tiggaren som sitter ensam mitt inne på den varma
tunnelbanestationen är förmodligen också offer för människohandel – hittagna av människor som tjänar bra med pengar
på att få dem att utföra ett arbete eller andra tjänster.

för alla arbeta för att stänga ute denna vidriga företeelse
från Sverige. Vi måste flytta fokuset från Paolo och se till
vad som verkligen måste göras: en strängare lagstiftning
för arbetskraftsinvandring, och hårdare straff för de som
utnyttjas dessa sårbara människor så oerhört cyniskt.

Kerstin von Seth
MP Höör

När tragedin med människohandeln ännu en gång hamnat
i mediernas fokus är det dags för Miljöpartiet att en gång

Lisa Carlbom
gruppledare MP Farsta

17

MEDLEMSNYTT
Datum för extrakongress

Isabella Lövin har meddelat att hon
vill avgå som språkrör och partistyrelsen har därför beslutat om
datum för extrakongress. Kongressen kommer att äga den 31 januari
2021, troligtvis i digitalt format.
En formell kallelse kommer i nästa
nummer av #Grönt samt kommer
att skickas mejlledes till Miljöpartiets medlemmar.

Medlemsutfrågningar av
språkrörskandidater

Perioden för att nominera kandidater till nytt språkrör är nu avslutad.
Nu tar riksvalberedningens arbete
vid för att kunna presentera ett förslag på nytt språkrör i god tid innan
extrakongressen. Du som medlem
har en viktig roll och kan fortfarande påverka. Som en hjälp till riksvalberedningen och för att du ska få
lära känna kandidaterna arrangeras
ett antal medlemsutfrågningar.
Datum och tider för utfrågningar:

Torsdag 15 oktober, 19:00-20:30
Torsdag 29 oktober, 19:00-20:30
Lördag 7 november, 10:00-11:30

Du kan också ställa frågor till kandi-

18

daterna på vår medlemssajt Engagera
dig, engagera.mp.se. Där hittar du
också mer information om hur du gör
för att delta i utfrågningarna.

Kandidater språkrör

Listan på de kandidater som har
nominerats, och tackat ja till nominering inom utsatt tid, är nu fastställd.
Det är bland dessa kandidater som
riksvalberedningens beredning av
förslag till extrakongressen kommer
att ske.
Kandidaterna är:

Annika Hirvonen Falk, 31 år, Sundbyberg
Elin Söderberg, 36 år, Umeå
Janine Alm Ericson, 46 år, Alingsås
Karolina Skog, 44 år, Stockholm
Märta Stenevi, 44 år, Malmö/Stockholm
Pernilla Stålhammar, 49 år, Stockholm
Rebecka Le Moine, 30 år, Norrköping
Åsa Lindhagen, 40 år, Stockholm

Du kommer att kunna läsa mer om
kandidaterna på Engagera dig.

Skapa ett konto på Engagera dig
För att inte missa allt spännande
som är på gång i Miljöpartiet behöver
du ha ett konto på vår medlemssajt
Engagera dig. Här får du senaste nytt

från partiet och kan också diskutera
politik med andra medlemmar. Du
kan också läsa fördjupad information om de nyheter vi skriver om
här i Medlemsnytt. Om du inte
redan har ett konto på
engagera.mp.se – skapa ett i dag!
Glöm inte att koppla kontot till ditt
medlemskap för att få tillgång till
alla delar av sajten. Om du behöver
hjälp kan du kontakta
webb@mp.se.

Ny utbildning för medlemmar

Miljöpartiet har tagit fram en ny
digital grundkurs för miljöpartister i tre delar. Första delen är en
djupdykning in i den gröna ideologin och Miljöpartiets historia,
andra delen är en ger en god inblick
i partiets organisation och vem som
gör vad och tredje delen handlar
om demokrati, jämställdhet och
mångfald samt om ideologier.
Till alla pass finns diskussionsfrågor som fungerar utmärkt för både
fysiska och digitala diskussioner.
Ta kontakt med din lokalavdelning
så att ni kan samlas flera medlemmar och göra kursen tillsammans.

Aldrig har det varit viktigare att
vara miljöpartist och det finns så
många sätt att vara aktiv på!

Mejl från Miljöpartiet

Får du inte mejl från Miljöpartiets
riksorganisation? Ungefär en gång
i månaden skickar vi ett nyhetsbrev
och fyra gånger om året skickar vi
#Grönt digitalt. Om du inte får mejl
från oss kan det bero på att din
mejlklient sorterar mejl från oss
som skräppost.
Om du lägger till mejladresserna
service@mp.se och gront@mp.se
ökar chansen att mejlen hamnar
där de ska och du missar då ingen
viktig information från oss.
Om du tror att du inte får våra mejl
av någon annan anledning får du
gärna höra av dig till
service@mp.se så hjälper vi dig.

Glöm inte att meddela ny
adress

En ny termin innebär att många av
medlemmar flyttar. Glöm inte att
meddela din nya adress till
service@mp.se så att Miljöpartiet
har rätt kontaktuppgifter till dig.
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Pustegränd 1–3
118 20 Stockholm

Under fyra kampanjveckor i år kraftsamlar partiet för att nå ännu fler
människor med grön politik. Håll dig uppdaterad på Engagera dig –
där kommer all information om kommande kampanjveckor. Häng med!

engagera.mp.se
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