Isabella Lövin
– tolv år i politiken
Vem blir nytt språkrör?
– i januari avgörs valet
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Varje röst räknas – hela tiden
Varje röst räknas. I det amerikanska presidentvalet
blev det tydligare än någonsin. Men varje röst räknas
inte bara i val, utan varje röst räknas hela tiden. De
som tycker som vi. Och de som inte tycker som vi. Till
och med de som inte säger vad de tycker, eller inte ids
bilda sig en uppfattning räknas. I USA var det i detta
val historiskt få väljare som valde sofflocket, vilket var
glädjande, men de som gjorde det gjorde också ett val.
De lämnade ansvaret till någon annan.

De senaste fyra åren har jag fått partiets förtroende
att vara partiets språkrör, och jag vet vilken barriär
vi varit under dessa år mot de krafter som vill vattna
ur såväl klimatarbetet som solidariteten med världens
fattigaste och mest sårbara. Det är något jag känner en
oändlig stolthet över, och ett förtroende jag förvaltat
så väl jag bara någonsin har kunnat. Nu lämnar jag
det uppdraget just för att varje röst, varje kraft för en
hållbar värld behöver användas på allra bästa sätt.

I Srebrenica-museet i Sarajevo finns ett citat på väggen, bland outhärdliga fotografier av massgravar och
brända hem från det skamliga Bosnien-kriget mitt i
Europa på 90-talet: ”All that is necessary for the
triumph of evil is that good men do nothing.” Det är
ett citat som drabbar. Att nyckeln till det ondas seger
inte är att människor är onda, utan att den stora majoriteten hederliga människor inte orkar, inte vågar eller
intalar sig att de inte bryr sig. De som tror att deras
lilla röst inte betyder något. Men det gör den!

Marginalerna är små. Jag kommer att strida för en
hållbar värld på andra arenor, och jag hoppas och tror
att min efterträdare tillsammans med Per ska kunna
ge partiet en nystart och inspirera många fler att ge
vårt parti sin röst.

Varje röst räknas, och ibland är en enda röst den förändring som gör historia. Som när Rosa Parks vägrade
ge upp sin sittplats till en vit person på den segregerade bussen i Alabama. Som när 16-åriga Greta Thunberg 2018 ensam satte sig utanför Sveriges riksdag för
att skolstrejka för klimatet och drog igång en global
lavin av ungdomar som kräver sin generations rätt
till klimaträttvisa. Handlingar som i sig inte är särskilt
spektakulära. En skylt. En kvinna som vägrar resa sig
på bussen. Men ändå modiga handlingar som förändrar en värld.
När jag skriver detta tänker jag också på Miljöpartiet.
Vi som är engagerade vet att Miljöpartiets politik är
helt livsnödvändig för att få till en klimatomställning
som ger Gretas generation, och alla andra generationer efter den, en bra chans till ett bra liv på en frisk
planet. Vi vet också att vår politik är en garant för att
politiken ska stå upp för alla människors lika värde,
också i tider av populism och främlingsfientlighet.

Jag brukar säga att demokrati är som en cykel. Om
ingen cyklar på den ramlar den omkull. Just nu vinglar
den betänkligt runt om i världen. Vi behöver fler som
engagerar sig i politiken, och vi behöver fler väljare
som förstår demokratins villkor.
Hur stor skillnad politik kan göra vet man inte innan
man försöker. Under mina tolv år i Miljöpartiet
har jag sett hur vi tillsammans förändrat Sverige i
grunden. Med klimatlagen och industriomställningen.
Jag har sett den mentala omsvängningen i ett helt
samhälle som nu med stolthet ställer om till fossilfrihet. Jag vet att vi gjort ett stort globalt avtryck både
med biståndet, vårt FN- och EU-arbete, och genom
att vara världens första uttalat feministiska
regering (vilket Miljöpartiet drev igenom). Detta har vi gjort med ensiffrigt
väljarstöd. Tänk vad vi kan göra när
vi växer!
Varje röst räknas, och min röst
kommer att fortsätta bidra med allt jag
förmår. Tack älskade
Miljöpartiet för den här tiden!
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I skrivande stund råder kompakt höstmörker men när du har tidningen i din
hand går vi förhoppningsvis äntligen
mot ljusare tider. Julen står för dörren
och på sida tolv tipsar vi i redaktionen
om fem saker du kan göra för ett mer
klimatsmart julfirande.
Även förändringens tid är nära då
Miljöpartiet ska välja ett nytt språkrör
när Isabella Lövin avgår på en extrakongress i januari. Riksvalberedningen
har lämnat sitt förslag och när #Grönt
går till tryck är det ännu ovisst vilka
av de övriga kandidaterna som väljer
att kvarstå. Men en sak är säker: Det
är kongressen som avgör vem som blir
nytt rör. På vår medlemssajt Engagera
dig hittar du senaste nytt men så
länge kan du läsa mer om riksvalberedningens förslag på sida sju. Vi har
också träffat Isabella Lövin för en lång
intervju om hennes tolv år i politiken.
Missa inte den!
Vi gör också en djupdykning i vad som
hände när Preem bestämde sig för att
dra tillbaka ansökan om att bygga ut
sitt raffinaderi i Lysekil. En stor seger
för hela miljörörelsen, men vems förtjänst var det egentligen? Aktivisternas
eller politikernas?
Under rådande omständigheter äger
januaris extrakongress förstås rum i
digitalt format. Fortsätt att ta hand om
varandra. Håll i, håll ut, håll avstånd –
och så hoppas vi att tiden för att kunna
ses fysiskt igen inte ligger alltför långt
borta.
Trevlig läsning!

ANNELI RANNAMAA
SÖDERSTRÖM
REDAKTÖR

Ett stormkök gör ju
ingen svemester, det
kan vara praktiskt
att ha lite vacker och
tillgänglig natur att
vara i också.

TVÅ
MILJARDER

Varierat jordbruk ökar

… det är Miljöpartiets julklapp till
naturreservat, vandringsleder och
vindskydd. Så kan stormköket komma till användning i vacker och tillgänglig natur.

biologisk mångfald

EU-parlamentet, Europeiska Rådet
och EU-kommissionen har enats om
EU:s långtidsbudget för de kommande sju åren.
– Efter tuffa förhandlingar såg vi
gröna till att EU fördubblar finansieringen till civilsamhället i det program
som jag är ansvarig för. Det är pengar
som kommer göra stor nytta, särskilt
i de medlemsländer där vi ser hur utrymmet för civilsamhällesorganisationer krymper, pressfriheten hotas
och rättsstatsprincipen undergrävs,
säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker (MP).

NYORDET
a 2019

demokrati i EU:s budget

ets nyordslist

Dubblerat stöd till

Mer variation på åkrarna och i odlingslandskapet – diversifiering – gynnar i de
flesta fall ekosystemtjänster och biologisk mångfald utan att äventyra skörden.
Det visar en internationell studie som letts av forskare från SLU. Forskarna har
analyserat nära 42 000 jämförelser av olika odlingssystem. Diversifieringen kan
ske till exempel genom att man odlar fler grödor i växtföljden, sår blomremsor,
minskar jordbearbetningen, tillsätter stallgödsel och skapar och restaurerar
artrika livsmiljöer i landskapet.
– Vår studie visar att diversifiering verkligen har potential att motverka
den negativa påverkan på miljön, och även på själva skörden, som vi ser att
förenklade system har, säger Giovanni Tamburini, tidigare postdoktor vid SLU
och den som ledde studien, i ett pressmeddelande.
Påverkan på klimatet varierade däremot stort, och i vissa fall ökade utsläppen av växthusgaser.
– Ett viktigt nästa steg är att identifiera vilka åtgärder och förhållanden som
leder till positiv respektive negativ klimatpåverkan, så att vi kan undvika de som
ger negativa effekter, säger Sara Hallin, professor på SLU och medförfattare till
studien, i pressmeddelandet.

Källa: Språkråd

Foto: Fredrik Hjerling

Källa: Höstbudgetpropositionen 2020

– Per Bolund om att stormköket är årets
julklapp, Facebook 18 november 2020.

» växtbaser

at kött «

– vegetabiliskt
livsmedel som
till smak, utse
ende och kons efterliknar kött
istens.
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Hållbar grönsaksodling mitt i Umeå
Snart kan umeåbor köpa närproducerade grönsaker året om när startupen Harvest öppnar
utlämningsplats och förbereder första odlingen mitt i staden. Örter, sallader och mindre rotfrukter kommer odlas i ett 13 meter långt växthus.
– En form av skräckblandad förtjusning, vi har gått och pratat och drömt om detta i nästan
två år och nu händer det, berättar Ellen Bergström, medgrundare och vice VD på Harvest, i ett
pressmeddelande.

Örebroarna lär sig elda rätt
Klimatsmart vardag i Örebro utmanar alla kommunens invånare som
har en eldstad att delta i en utmaning för att lära sig elda rätt för att
minska mängden hälsofarliga luftföroreningar.
– Om du eldar rätt så får du bättre inomhusluft. Dessutom blir det
bättre luftkvalitet utomhus där du och dina grannar bor, eftersom
utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar minskar, säger Markus Behr,
enhetschef på Hälsoskyddsenheten, Örebro kommun, i ett pressmeddelande.

Nytt naturreservat i Marstrands skärgård
Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Marstrands
skärgård som ligger längs kusten i Kungälvs kommun. Reservatet
består av ett stort havsområde med mer än 200 öar och små skär.
– Genom att bilda naturreservat får vi möjlighet att sköta öarna
så att landskapsbilden bevaras och de djur och växter som är beroende av det öppna landskapet kan leva kvar, säger Marie Tomingas,
biolog på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
.
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DET SENASTE

FRÅN REGERINGEN

DIGITALA KLIMATFÖRHANDLINGAR UNDERSÖKS
Pandemin fortsätter att begränsa möjligheten
för internationella klimatförhandlingar. Nu ska
Stockholm Environment Institute (SEI) undersöka förutsättningarna för virtuella klimatförhandlingar, med särskilt fokus på att utvecklingsländerna ska kunna delta.

– Vi ser att klimatförhandlingarna inom överskådlig
tid åtminstone delvis måste ske digitalt och vill från
svensk sida bidra till att alla länder ska kunna delta
i förhandlingarna på lika villkor. Jag ser därför fram
emot de förslag jag hoppas SEI ska kunna identifiera
genom sitt arbete, säger miljö- och klimatminister
Isabella Lövin (MP).
Regeringen har beslutat om ett bidrag om 390 000
kronor till SEI för 2020. Ytterligare bidrag kan tillkomma under 2021. Projektet ska identifiera vad som krävs
för att framför allt utvecklingsländer ska kunna delta
i de internationella klimatförhandlingarna i virtuella
former, och hur de olika behov som identifieras kan
mötas.

FN:s sedvanliga klimatförhandlingar i Bonn och den
årliga klimatkonferensen har skjutits upp på grund av
coronapandemin. I stället pågår samtal i många olika
digitala forum. Men flera faktorer gör att det är svårt
att få till regelrätta klimatförhandlingar, till exempel
säkerheten, tidsskillnader och bredbandstillgång,
särskilt i utvecklingsländer.
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HALLÅ
DÄR ...
… KATRIN
WISSING

Foto: Henrik Svensson Karlsson

Du är ju riksvalberedningens sammankallande. Under hösten har ni
arbetat med att ta fram ett förslag
på nytt språkrör som ska efterträda
Isabella Lövin efter extrakongressen
den 31 januari. Vem föreslår ni?
– Vi föreslår att Märta Stenevi blir nytt språkrör för Miljöpartiet. Vi är övertygade om att Märta
har potentialen att göra vår politik angelägen för nya
väljare och föra Miljöpartiet framåt tillsammans med
Per Bolund och resten av partiet.
Vad har ni fått för signaler om vad medlemmarna vill se i ett nytt språkrör?
– Vi har bett om nyckelord och input från medlemmar och utifrån det har vi lagt en profil som genomlyser motiveringen av den kandidat vi föreslår. I motiveringen säger vi bland annat att vi föreslår Märta för att
hon är en karismatisk och kommunikativ person med
starka ledaregenskaper. Hon är en trovärdig, stabil
och engagerande kraft som kommer att kunna samla
partiet inför en stundande valrörelse. Hon är också en
god debattör som kan lyfta vår politik till olika väljargrupper, sätta press på andra partier i klimatfrågan och
formulera de sociala frågorna ur ett grönt perspektiv.

Vad har varit roligast av allt ni har gjort för att
ta fram förslaget?
– Den öppna process som vi har haft, där alla
medlemmar som vill har kunnat vara delaktiga. Och
utfrågningarna där vi verkligen har fått möjlighet att
se kandidaterna in action. Framför allt den offentliga utfrågningen, med den stora produktion som låg
bakom, var något av det roligaste jag varit med om i
rollen som sammankallande för riksvalberedningen.

Åtta kvinnor har känt sig manade att ta över
språkrörsrollen. Det är många kandidater! Har
det gjort riksvalberedningens jobb enklare
eller svårare?
– Det har på ett sätt varit svårt men också väldigt
roligt att bereda ett val där det finns så många kompetenta kandidater. Det är mycket att väga in och därför
har den här inputen från medlemmar och nyckelpersoner varit otroligt viktig för att vägleda oss. Vi har
haft lite att bita i men det är ju fantastiskt att vi haft så
många bra kandidater som är villiga att ta sig an den
här viktiga uppgiften.

Tror du att ert förslag kommer att gå igenom
på kongressen?
– Ja det tror jag. Valberedningen har såklart full tilltro till sitt förslag. Det ligger nästan tusen mantimmar
bakom det här förslaget och ett verkligt gediget arbete
där vi har vänt på varje sten. Riksvalberedningen
består av ledamöter från varje riksdagsvalkrets och
representanter från våra sidoorganisationer så det är
en god representation som har med sig olika perspektiv in i arbetet och har nära kontakt med kontakt med
distrikt- och lokalavdelningar.
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ATT VARA MED OCH
FÖRBÄTTRA VÄRLDEN
GER ENERGI
En pragmatiker som aldrig drömt om att bli politiker. Men när ledstjärnan alltid varit att rädda planeten är det inte konstigt att det var i
Miljöpartiet hon hamnade till slut. Isabella Lövin ser tillbaka på tolv år
i politiken, där det finns mycket att vara stolt över.
Text: Annette U Wallqvist
Foto: Henrik Svensson Karlsson

A

att bli politiker är inget
Isabella Lövin någonsin
drömt om eller förväntat sig. När hon som journalist
funderade på framtiden, handlade
drömmarna snarare om att skriva
böcker. Men hennes första bok
”Tyst hav” blev istället startskottet
till tolv år i toppolitiken.
– Det har varit en intensiv tid
och nu känner jag mig mogen att
ta nästa steg, säger hon apropå att
hon planerar att lämna politiken i
januari.
Vad som väntar har hon än så
länge ingen aning om. Men viljan
att jobba med miljöfrågor och bidra
till en bättre värld finns kvar.
– Jag har fortfarande mycket att
ge. Men jag tror att jag gör mer
nytta utanför partiet nu. Att få
ut budskapet och att förvalta den
erfarenhet jag har. Jag kommer
också göra vad jag kan för att stödja

partiet i utvecklingen framåt. Jag
har ett enormt förtroende för Per
Bolund och ser att det blir bra med
ett nytt kvinnligt språkrör där de
två kan bygga ett lag för lång tid
framåt.
Oron för planeten har följt
Isabella Lövin sedan barnsben.
Hon är uppvuxen i Stora Dicka, en
by i närheten av Avesta. Omgiven
av skogar, åkrar, hagar och sjöar
var naturen en del av vardagen, en
riktig Bullerby-uppväxt, säger hon
själv. Hon var ständigt ute i naturen och umgicks med djur – hästar,
hundar, katter.
Men badsjön i närheten av
hemmet var förstörd av stinkande skum som släpptes rakt ut i
vattnet och varken där eller i andra
närliggande sjöar gick det att fiska.
Samtidigt såg hon de bolmande
skorstenarna vid Avesta järnverk.
– Det väckte en känsla av hot.
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Och jag kände en stark oro över hur
vi behandlar djuren och vår ohållbara konsumtion. Den känslan är
för mig bränslet i driften att försöka
påverka till en förändring och ta
ansvar för min stund på jorden.
UNDER ÅREN SOM journalist bar hon
med sig en stark känsla av att hon
borde göra mer för att bidra till en
hållbar förändring. Det stora genomslaget kom 2007 då hon skrev reportageboken Tyst hav – Jakten på den sista
matfisken. För det arbetet belönades
hon med Guldspaden, Stora journalistpriset och Miljöjournalistpriset. Hon
fick också sommarprata i Sveriges
Radio. Och hon värvades till att ställa
upp som kandidat för Miljöpartiet de
gröna i valet till EU-parlamentet.
– Allt som hände då gav en fantastisk energi, säger hon.
Sedan dess har det rullat på med
en rasande fart. Valet till EU-par-

lamentet 2009 gick som bekant
lysande och Isabella Lövin kan
klappa sig på axeln för att ha varit
med och reformerat EU:s fiskeripolitik i grunden. I en intervju med
Svensk Natur har hon beskrivit
känslan som svindlande när hon
insåg hur mycket hon som enskild
politiker kunde påverka. Nu finns
en lagstiftning på plats som säger
att man ska följa de vetenskapliga
råden när det gäller fisket. Överfiskning är förbjudet, liksom att
kasta ut överbliven fisk i havet.
– Det var ett skifte från en
fullständigt destruktiv fiskeripolitik
som EU gång på gång misslyckats
med att reformera. Det var en stor
framgång att vi lyckades komma så
långt, säger hon.
ISABELLA LÖVIN BESKRIVER sig själv
som pragmatisk, där ledstjärnan är
att rädda planeten. En inställning

som bidragit till framgångarna i
EU-parlamentet där det är viktigt
att bilda pakter över partigränserna
för att inte försvinna i mängden.
Isabella Lövin lyckades bilda allians
med allt från socialister i söder till
konservativa från norr i arbetet med
fiskeripolitiken.
–I EU-politiken fanns en stor
frihet att komma överens över
partigränser, och att jobba mot ett
gemensamt mål. I Sverige kan man
totalt köra huvudet i väggen, trots
att alla goda argument finns där.
När Socialdemokraterna och
Miljöpartiet bildade regering 2014,
utsågs Isabella Lövin till biståndsminister. Två år senare blev hon
språkrör och vice statsminister och
senare miljö- och klimatminister.
Alla roller som innebär ett stort
ansvar.
– Det är många som behöver
min tid och uppmärksamhet.
9

Tusentals frågor kommer upp under
en vecka och ibland är det svårt att
räcka till. Det är ett ständigt flöde av
beslut som ska fattas, samtidigt som
man ska försöka driva långsiktiga
visioner.
Det blir många långa dagar på
ett jobb som kräver 100 procents
engagemang. Men att vara med och
förbättra världen ger energi, förklarar Isabella Lövin. Hon lyfter också
fram alla kompetenta och brinnande
miljöpartister som hon jobbat med.
– Samtidigt är det ett stort ansvar
att vara förtroendevald, det gäller
dygnet runt, sju dagar i veckan.
Jag hade nog inte orkat utan min
underbara man som har stöttat
mig och som ser att vi gör det här
tillsammans.
Nu ser hon fram emot att ta
det lite lugnare, skriva, tänka och
komma tillbaka till att vara en egen
röst.

– Jag vill bidra till den gröna
rörelsen genom att få ut kunskap
om hur viktigt det är med organisering och demokratiskt arbete.
Men också se till att människor lär
sig mer om de viktiga frågorna som
behöver lösas nu.
Det har alltså blivit dags att
summera de tolv åren i politiken.
År som kantats av flera stora gröna
segrar. Själv är hon stolt över
att Miljöpartiet drivit igenom så
mycket grön politik under åren i
regeringen.
– Vi har tagit ansvaret att
förvandla samhället till det bättre
i en tid när SD och populismen
växer sig starkare. Opinionsmässigt har vi inte vunnit på det, men
däremot har vi har gjort oerhört
mycket skillnad. Andra partier på
högerkanten plockar upp mer av
populistiska inslag, men Miljöpar-

tiet står fortfarande upp för mänskliga rättigheter och en human och
demokratisk människosyn. Jag är
stolt över alla oss som orkat kämpa,
säger hon.
Isabella Lövin lyfter också fram
klimatlagen som en annan stor
framgång hon varit med och bidragit till. Hon beskriver det som ett
systemskifte som lagt grunden för
att Sverige ska lyckas med klimatutmaningen. Något som också
kommande regeringar behöver
förhålla sig till.
– Nu har vi fått ordning och
reda i svensk klimatpolitik. Tydliga
nationella mål för Sverige har lett
till att tunga industrier redan börjat
agera utifrån de nya förutsättningarna.
Men från borgerligt håll var
skepsisen till en början stor och
Isabella Lövin berättar att hon
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ibland känner en frustration över
att den svenska debatten så ofta är
ytlig och polariserad.
– Men när vi väl började diskuterade bortom strålkastarljuset gick
det bra. Då kunde de borgerliga
partierna se att det klimatpolitiska
ramverket är till gagn för näringslivet.
Men den största, och kanske
mest okända, gröna segern är nog
ändå att Sverige och Isabella Lövin
fått igenom the Swedish Proposal,
en reformering av EU:s utsläppshandelssystem. Från och med 2023
ska EU skrota de stora överskotten
av utsläppsrätter som uppstår varje
år. När förslaget antogs steg priset
på utsläppsrätter i skyn, vilket
ledde till att kolkraften i Europa
minskade med 23 procent på ett
år. Flera kolkraftverk har lagts ner
och planer på nya har skrotats, helt

enkelt eftersom det inte längre är
ekonomiskt lönsamt.
– Det har Miljöpartiet genom
att sitta i regering kunnat driva
igenom. Det är helt enormt, eftersom det här kraftigt kommer att
snabba på omställningen i Europa,
konstaterar Isabella Lövin.

Isabella har en stark relation till naturen.
Naturen fascinerar och fyller henne med
vördnad. ”Såklart kommer mitt engagemang
ur denna vördnad. Något så fantastiskt
extraordinärt som detta liv som givits oss kan
vi inte bara förgifta och skövla.”

ISABELLA LÖVIN LYFTER flera gånger
fram vikten av att människor ser
och förstår att politik faktiskt gör
skillnad. Hon ser sig själv som ett
exempel på att politiken och politiker
gör just det.
– Vi för en kamp mot klockan. Vi har en klimatkris där vi
är på väg mot tre, fyra graders
uppvärmning om vi inte ställer om
tillräckligt snabbt. Vi riskerar få
mer plast än fisk i havet om vi inte
får bort plastföroreningarna. En
miljon arter är hotade av utrotning
både i havet och på land. Det pågår
här och nu, det finns ingen tid
att slappna av. I slutändan är det
väljarnas ansvar att se till att det
blir en förändring.
Hon har stor förståelse för
frustrationen hos unga och hos

miljörörelsen över att förändringen går långsamt. Men menar att
demokratisk organisering är viktig
för att inte förstöra möjligheten
att jobba politiskt och genomföra
förändring på riktigt.
– Det finns inga genvägar. Vi
behöver ett större stöd för de
gröna krafterna för att nå en kritisk
massa. Att stödet för gröna systerpartier växer i världen och Europa
kan innebära en enorm kraft för
den gröna omställningen. Men om
vi inte har tilltro till demokratin, så
försvagar vi den möjligheten.
Kommer vi att lyckas, tror du?
– Valutgången i USA har gjort
mig försiktigt positiv. Men fler
behöver förstå att den här omställningen inte hotar jobb och välfärd,
utan är något som tvärtom ger
oss ett tryggare samhälle. Titta på
covid-19 som hänger ihop med en
ohållbar djurhållning och ohållbar
ekonomi. Vi behöver se vår egen
skuld i det och att vi måste hitta
hållbarare sätt att producera och
konsumera. Och där har vi de
gröna svaren! Nu ska vi fram och
få mer förtroende.

Isabella Lövin listar de stoltaste gröna framgångarna:
1. Att vi drivit igenom så mycket grön politik under åren i regering och att vi med Januariavtalet hållit SD borta från politiskt inflytande.
2. Att vi med klimatlagen, klimatpolitiska ramverket och klimatpolitiska handlingsplanen
lagt grunden för att lyckas med klimatutmaningen och genomfört ett systemskifte i
klimatpolitiken.
3. Att vi med the Swedish Proposal förändrat EU:s handel med utsläppsrätter och att
priserna på koldioxid i Europa ökat med 300 procent.
4. Att vi, med stöd från miljörörelsen, stoppade Preems utbyggnad i Lysekil.
5. Att vi reformerade EU:s fiskeripolitik i grunden.
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FEM TIPS FÖR EN KLIMATSMARTARE JUL
Låt julen bli grönare i år – en klimatsmartare jul är en klapp till såväl planeten som framtida generationer. #Grönt har listat fem tips på hur du kan undvika några av de största
klimatbovarna såhär i juletid.

1.
2.
3.
4.
5.

MATEN. Ett dignande julbord är något många av oss längtar efter när det
börjar lacka mot jul. För att julbordet inte ska bli en klimatbov kan du fylla
det med fler gröna rätter som olika sorters kål, rotfrukter och svenska äpplen och nötter. Om du inte kan vara utan julskinkan – välj helst en närproducerad, kravmärkt skinka eller varför inte en vildsvinsskinka. Lyckas du dessutom med en jul utan matsvinn har du gjort en god gärning för klimatet.
GRANEN. Skippa plastgranen! Det mest klimatsmarta alternativet för dig
som inte kan vara utan doften av gran inomhus är en kravmärkt, närodlad
gran. Då undviker du både bekämpningsmedel och långa transporter. Att
hugga en egen rödgran är också ett bra alternativ, om du har markägarens
tillåtelse förstås. Glöm inte att återvinna granen! I många kommuner kan
din gran bli biokol eller fjärrvärme när du har dansat ut julen.
KLAPPARNA. År efter år slår vi nya julhandelsrekord. Devisen tycks

vara “fler julklappar” snarare än “bättre”. Men det finns många sätt att
minska klimatavtrycket även under granen. Köp hellre färre klappar med
bättre kvalitet, kolla om det du vill ge bort finns att hitta second hand och
ge gärna bort en upplevelse eller en tjänst i stället för en pryl. Om du vill
uppmuntra en vän eller släkting att leva mer klimatsmart finns många bra
böcker på ämnet som kan bli en fin julklapp.

INNEHÅLLET. Att hålla extra koll på innehållsförteckningarna under
julen är ett bra sätt att vara snällare mot klimatet. Bestäm gärna ett par
specifika saker som du ska hålla utkik efter och undvika. Palmolja är till
exempel en riktig klimatbov som ofta finns i pepparkakor och choklad.
Paraffinljus släpper ut betydligt mer växthusgaser än ljus av stearin. Om
du vill undvika produkter som transporterats lång är ursprungsland något
att hålla ögonen på.
INSLAGNINGEN. Vem har inte suttit trött i soffan efter julklappsöppning och betraktat ett berg av sönderrivet presentpapper och härvor av
snören på golvet? Papperssvinnet på julafton tenderar att bli stort men
det finns sätt att undvika det. Testa att slå in julklappar i återanvänt tyg.
Tidningspapper kan tillsammans med ett vacker band bli en fin inslagning.
Och om du ändå vill använda hederligt presentpapper – öppna försiktigt
så kan du återanvända det flera gånger.
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Bidens klimatpolitik

– ett steg i rätt riktning
Med Joe Biden som USA:s president ökar möjligheten att
minska de globala klimatförändringarna. Joe Biden är inte
miljöpartist – men han står väsentligt närmare oss miljöpartister än vad Donald Trump någonsin kommer att göra. Det
är en inte en dag för tidigt med ett maktskifte i Vita Huset.
För klimatets skull.

Som EU-parlamentariker ser jag hur EU driver på klimatarbetet
internationellt. Det har varit och är nödvändigt. Men med
USA som medspelare ökar våra chanser att klara tvågradersmålet. USA är en stor ekonomi – i armkrok med Europa kan
vi inte bara minska våra egna utsläpp utan även öka pressen
på resten av världen att också bidra ännu mer i klimatarbetet.

De senaste fyra åren har varit kritiska för det globala klimatarbetet och sammanfallit med Donald Trumps tid i Vita
Huset. Han har ifrågasatt klimatförändringarna, tagit USA ut
ur Parisavtalet, avskaffat viktiga miljöregleringar och gjort
vad han kunnat för att subventionera gas och kol.

Joe Biden är kanske inte miljöpartist. Men skiftet från Trump
till Biden kan komma att få stor betydelse för klimatpolitiken.

Pär Holmgren, EU-parlamentariker (MP)

När USA:s nya president Joe Biden nu pekat ut målet om
nettonollutsläpp till 2050 är det egentligen på tok för sent
och inte tillräckligt ambitiöst. Men det är trots allt ett
paradigmskifte för USA:s klimatpolitik. Landet kommer
när den nya presidenten svärs in i januari gå från motpart
till medspelare i det globala klimatarbetet. Det är som att en
atlantångare plötsligt byter riktning och nu går åt rätt håll.
Utöver att kliva in i Parisavtalet igen har Biden lovat klimatinvesteringar motsvarande 2000 miljarder dollar på fyra
år, vilket bland annat ska finansiera 500 000 laddstolpar
och 500 miljoner solpaneler. Han har också utlovat stora
investeringar i järnvägen och gått till val på stora satsningar på klimatforskning. Samtidigt är det långt ifrån säkert
att demokraterna och Biden får igenom den klimatpolitik
som behövs. Det är en konservativ majoritet i både senaten
och i Högsta Domstolen. Det kvarstår också att se i vilken
utsträckning Biden själv levererar på sina vallöften.

Foto: Fredrik Hjerling

Som tur är finns det också de som valt att gå före: 25 delstater
inklusive New York och Kalifornien bedriver redan en
progressiv klimatpolitik som sticker i president Trumps
ögon. En politik där man satt tydliga stoppdatum för att fasa
ut fossila drivmedel och gjort miljardinvesteringar i solenergi.
Totalt motsvarar dessa 25 delstater världens tredje största
ekonomi. Klimatarbete på delstatsnivå ger hopp, Trumps
försök att bromsa nationella klimatinvesteringar, till trots.
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VEM STOPPADE

PREEMRAFF?

Tidigare i höst meddelade Preem att de drar tillbaka sin omdiskuterade
ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil. Men vems förtjänst var det?
#Grönt har frågat Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Lorentz Tovatt
om det var miljöaktivisterna eller politikerna som stoppade Preemraff.
Text: Anneli Rannamaa Söderström
Foto: Tomas Melin

A

tt Preems utbyggnad av
raffinaderiet i Lysekil
inte blir av har av många
beskrivits som en av miljörörelsens största segrar. Men var det
aktivisterna eller politikerna som
stoppade bygget? Föga förvånande ger Lorentz Tovatt inte ett
entydigt svar på vems förtjänst det
egentligen var.
– Det går inte att säga att det är
bara Miljöpartiets eller bara miljöaktivisternas förtjänst. Preemraff
är ett väldigt bra exempel på vilken
kraft vi kan uppbringa när hela
miljörörelsen arbetar tillsammans,
säger Lorentz Tovatt.
En sak är dock tydlig enligt
Tovatt: Bygget hade redan varit
igång för länge sedan om inte
Miljöpartiet hade sett till att den
juridiska processen lyftes till regeringens bord.
– Men hela miljörörelsen har
spelat en väldigt viktig roll genom
att överklaga tidigare beslut och

bygga upp en press i frågan, säger
han.
Miljöpartiet gick tydligt ut i
höstas och sa att man inte skulle
acceptera en utbyggnad. Det tror
Lorentz var en avgörande signal till
Preem.
– Vi sitter ju i regering för att
kunna stoppa den här typen av
utbyggnader. Man kan gärna se
Miljöpartiet som en vakthund i
regeringen som inte släpper förbi
den här typen av klimatfarlig verksamhet och det tror jag att Preem
till slut insåg.
ETT VANLIGT ARGUMENT i debatten
om Preem har varit att om raffinaderiet inte får byggas ut här i Sverige
kommer det i stället att byggas raffinaderier någon annanstans, och att
det då skulle vara bättre att jobben
hamnar här.
– Nu är det ju bevisat att det var
fel. Preem har inte byggt ut någon
annanstans. Nu tittar de i stället på
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hur de ska kunna göra om en del av
den befintliga verksamheten så att
den blir mer hållbar. Det är viktigt
att komma ihåg det nästa gång
intressen med en viss agenda använder jobben som ett argument mot
att göra det som behövs för att rädda
klimatet, säger Lorentz Tovatt.
Om Preems framtida planer är
så bra för klimatet återstår dock att
se. Det behöver granskas närmare i
detalj och det är viktigt att inte vara
för snabb med hyllningarna, menar
Tovatt.
– Men bara det faktum att de
bestämt sig för att inte bygga ut är en
stor framgång.
MILJÖPARTIET HAR GJORT mycket för
att göra det mer lönsamt för företag att
investera i det hållbara och klimatsmarta. Men nu måste vi också komma
till ett läge där man inte hamnar i situationer där klimatfarliga verksamheter
ens riskerar att bli verklighet.
– Vi håller nu på att förändra

miljölagstiftningen så att sådana
här planer ska stoppas tidigare i
processen. Klimatlagen ska påverka
all lagstiftning och klimatmålen ska
styra all verksamhet i hela samhället. Det ska inte gå att komma så
långt som Preem
gjorde med planer
som kan kullkasta
hela klimatarbetet.
Tillsammans med
budgetsatsningar
som kan fungera
som morötter för
att uppmuntra
företagen till att själva vilja ställa
om hoppas Lorentz Tovatt på att
klimatomställningen ska kunna gå
snabbare.
– Vi ska absolut ha piskor i form
av en hårdare lagstiftning för det är
mest effektivt men i budgetarbetet
jobbar vi ju mycket med morötter
också. De gröna kreditgarantierna
är ett bra exempel, där staten går in
och tar en större del av risken när

företag gör gröna investeringar.
Det är en klockren satsning som
underlättar för finansmarknaden
att hitta rätt för att investera för
klimatet i stället för mot det.

”

väldigt länge där hela miljörörelsen
ställde sig upp som en person och
hade ett gemensamt mål. Det fick
otroliga resultat!
Det största problemet har inte
varit att man vill olika saker. Här är
Lorentz Tovatt självkritisk och menar att Miljöpartiet inte tillräckligt
tydligt lyckats förklara
för andra delar av miljörörelsen att partiet är
den röst som tar fajterna
för klimatet i de rum där
besluten fattas.
– Alla de frågor som rörelsen
pekat ut som viktiga har Miljöpartiet tagit vidare i de beslutande
organen – och vunnit. LNG-terminalen i Göteborg, utbyggnaden
av Arlanda och Preemraff. Alla
dessa är klockrena exempel på när
miljörörelsen jobbar tillsammans
och där effekten i regeringen har
kommit tack vare Miljöpartiet. Det
hoppas jag få se mer av i framtiden!

Miljöpartiet är en
vakthund i regeringen
OFTA VILL MILJÖPARTIET och
miljöaktivisterna samma sak.
Ändå är den utomparlamentariska
delen av miljörörelsen ofta partiets
hårdaste kritiker. Lorentz tror att
miljörörelsen som helhet kan lära
sig av höstens arbete med att stoppa
Preemraff. Resultaten blir bättre och
kommer snabbare när hela rörelsen
drar åt samma håll.
– Preem är det bästa exemplet på
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SOCIAL RÄTTVISA KRÄVER MER ÄN PLÅNBOKSPOLITIK

R

ättvisa kan inte bara handla om att “den svagaste” ska få några hundralappar till i plånboken.
Miljöpartiets språkrör måste måla en politisk
berättelse om samhället som krokar arm mellan arbetarklass och medelklass. Mot den rika eliten och för den
stärkta jämlikheten i Sverige.
Tiden inför valrörelsen 2022 är helt avgörande för Miljöpartiets framtid. Vi gick tillfälligt stärkta ur en politiskt turbulent sommar med en och en halv vinst i form
av Preembeslutet och tilläggen till migrationskommitténs förslag. Men vi ser samtidigt att MP behöver mer
än ett fåtal segrar över Socialdemokraterna kring klimat
och migration. För att vara ett alternativ för väljarna
som ligger närmast oss måste vi ta glasklar ställning
i några simpla frågor. Vad tänker Miljöpartiet göra åt
den växande ojämlikheten och på vilken sida står MP
i kampen om välfärdens upp- eller nedrustning? Ger
vi oss inte in i den matchen väldigt snart riskerar ett
redan slitet parti att bli av med förtroendet att sitta kvar
i riksdagen.
De åtta språkrörskandidaterna verkar överens om
att MP måste prata mer om det vi börjat kalla social
rättvisa och göra mer för att jämna ut klyftorna i samhället. Annars lyckas vi inte heller mobilisera fler för
en radikal klimatpolitik. Att alla kandidater är med på
tåget, åtminstone inom ramen för sina kandidaturer, är

glädjande. Men jag känner mig orolig för bristen på ett
större politiskt innehåll bakom den fina retoriken.
Under utfrågningar har de flesta kandidater lyft fram
“sänkt skatt för de som är mest utsatta och höjd skatt
för de som tjänar mest” som den viktigaste reformen
för att bekämpa ojämlikheten i Sverige. Visst gör en
stärkt ekonomi för fattiga barnfamiljer stor skillnad för
dessa människor här och nu. Men plånbokens tjocklek
är inte det som avgör ifall ett samhälle håller ihop eller
dras isär. Jag tror inte heller att någon väljare känner sig
engagerad av att pekas ut som den svagaste av ett parti
som redan anses sitta på en hög häst.
Miljöpartiet behöver, både på egen hand och tillsammans med vänstern, berätta om hur en segregerad skola
och pinsamt otrygga villkor för hundratusentals anställda inte bara är ett hot mot “den svagaste” i samhället.
Hur alla vanliga människor i Sverige förlorar på att
marknaden får styra välfärden och att rika människors förmögenheter tillåts samlas på hög. Bara då kan
högerns riksdagsmajoritet rullas tillbaka och det gröna
samhällsbygget ta fart på riktigt.

Oliver Björklund
MP Uppsala

BEREDSKAP FÖR SAMTLIGA MEDBORGARE

V

i ser idag en snabb utveckling, vi blir fler Homo
sapiens på jordklotet. Men vi ser också många
återkommande kriser. Temperaturen ökar inte
bara i atmosfären utan också i de finansiella systemen.
Vi har sett brister i beredskap mot nya hot som i första hand drabbar civila för att eventuellt vid resursbrist
utveckla sig till ett militärt hot. Med senaste pandemin,
översvämningar och torra somrar har vi kommit till
insikt att samhället behöver ett bättre civilt försvar. Vi
förstår nu också att vi behöver ha brandslangar, medicin

och skyddsutrustning på lager. Insikten att vi behöver en
tryggad mat- och vattenförsörjning har också infunnit
sig.
Nu har det också visat sig att vi saknar den personal
att stå emot en större naturkatastrof eller samhällskris.
En reservkraft i samhällsviktig personal. Därför behöver
vi utbilda beredskapspersonal som efter kort utbildning
kan rycka in och avlasta ordinarie personal vid en kris.
Man kan jämföra det med militär grundutbildning eller
reservofficersutbildning men riktat mot civil tjänst. Vid
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GE FLER ENSAMKOMMANDE EN NY CHANS

N

ågra ensamkommande barn anländer till Malmö
den 22 november 2015 efter en lång och farlig resa.
Efter ankomsten körs de till ett boende där de blir
registrerade. Två dagar senare, den 24 november, kommer
regeringens förslag om utökade gränskontroller och tillfälliga uppehållstillstånd.
På grund av att 24 november blev slutdatum för en ny chans
enligt Nya gymnasielagen riskerar nu ett av barnen, numera
en ung man, att utvisas till Afghanistan. Han har skött sina
gymnasiestudier på ett exemplariskt sätt och fick i våras
näst högsta betyget i svenska. Den unge mannen skulle tagit
studenten till våren och siktade på att bli elingenjör.
Det finns dessvärre många andra ensamkommande papperslösa i vårt land som är i precis samma situation. Konsekvenserna blev ödesdigra för de ungdomar som anlänt till
Sverige omkring den 24 november. Det var rena lotteriet
om man kom till Migrationsverket för asylansökan i tid.
I det 680-sidiga betänkandet från kommittén som utarbetat förslag till en långsiktig och human migrationspolitik
kan jag inte hitta någonting om konsekvenserna för dem
som ansökte om asyl efter den 24 november. Jag vill därför
föreslå att de ungdomar som sökt asyl mellan 25 november
2015 och 20 juli 2016 (dagen då lagen började gälla) snarast
ska ges rätt att göra en ny ansökan om asyl och få sina
ärenden prövade på nytt. Jag vill också föreslå att beslutade

utvisningar av ensamkommande som sökt asyl mellan 25
november 2015 och 20 juli 2016 bör frysas så snart som
möjligt tills beslut tagits enligt punkt 1.
Det som bör bedömas är hur ungdomarna har anpassat
sig till det svenska samhället som till exempel boende,
språket, skolgång, fritidsaktiviteter och svenska vänner.
De som blivit dömda för grova förseelser kan inte beviljas
uppehållstillstånd.
Jag önskar att Sveriges politiker kunde se dessa ungdomar som en viktig tillgång för vårt land, inte minst som
arbetskraft inom många yrken. Flera av ungdomarna har
i sitt hemland hjälpt sina föräldrar med att sköta jord- och
skogsbruk eller fruktodling men flera har även erfarenheter från jobb på till exempel byggarbetsplatser eller
bilverkstäder, där vi idag har bristyrken i Sverige.
Många som kom till Sverige hade hört att Sverige var ett
säkert och humant land. Handen på hjärtat – den hantering som nu sker är allt annat än human. Jag hoppas innerligt att våra förhandlare kan hitta en lösning för alla de
ungdomar som varit i Sverige under så lång tid och hunnit
etablera sig här, men nu riskerar utvisning.
Nils Nyberg
MP Kävlinge

#

G

en kris, återkommande eller långdragen uppstår ofta det
paradoxala att företagen permitterar eller friställer personal
samtidigt som samhällspersonal jobbar för högtryck med att
bekämpa samhällskrisen, Så av två olika anledningar känns
det väldigt rätt att föreslå en allmän civil avlönad utbildning:
beredskapsroll för samtliga svenska medborgare.

Debattera i Grönt du också! Ditt inlägg ska inte vara
längre än 2 500 tecken inklusive blanksteg. Tänk
på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill
debattera. Ibland ger redaktionen någon möjlighet att
svara i samma nummer. Vi förbehåller oss rätten att
korta inkomna texter när det behövs. Du kan även
kommentera och debattera på #GRÖNT, gront.mp.se.
Mejla ditt debattinlägg till gront@mp.se.

Anders Frants
MP Arboga
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MEDLEMSNYTT
Kallelse till extra kongress

Härmed kallas till extra kongress för
Miljöpartiet de gröna söndagen den
31 januari 2021. Under denna extra kongress kommer nytt kvinnligt
språkrör för Miljöpartiet de gröna
att väljas. Handlingar och information om hur du som medlem kan ta
del av extra kongressen kommer att
publiceras på engagera.mp.se.

nad före extra kongressen.
8.4 Extra kongress kan bara fatta
beslut i sådana frågor som upptagits i
kallelsen.
Det är enbart val av nytt kvinnligt
språkrör samt sedvanlig mötesformalia som kommer att hanteras på
extrakongressen.

Preliminär starttid för extra kongressen är kl 10.00 och den beräknas pågå i fryra timmar, inklusive
lunchpaus.

Nästa ordinarie kongress infaller den
15–17 oktober 2021.

Extra kongressen kommer att genomföras digitalt och det är de 265
ombuden, utsedda av Miljöpartiets
distrikt samt Grön Ungdom, Gröna
Studenter och Gröna Seniorer som
har rösträtt.

Miljöpartiets riksvalberedningen
föreslår att Märta Stenevi väljs till nytt
språkrör för Miljöpartiet de gröna.

Så här står det i Miljöpartiets stadgar om extra kongress:
§ 8 Extra kongress
8.1 Extra kongress hålls om partistyrelsen så beslutar.
8.2 Partistyrelsen ska kalla till extra
kongress om förtroenderådet så
beslutar eller om en majoritet av
partidistrikten eller minst 10 procent av medlemmarna begär det hos
partistyrelsen.
8.3 Kallelse till extra kongress ska
skickas till lokalavdelningarna och
samtliga medlemmar senast en må-
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Valberedningen föreslår Märta
Stenevi till språkrör

Riksvalberedningens motivering:
”Märta Stenevi är idag partisekretrerare för Miljöpartiet de gröna. Hon har
varit kommunalråd i Malmö och regionråd i Skåne. Märta har visat prov på
att hon är en karismatisk och kommunikativ person med starka ledaregenskaper. Hon har som partisekreterare
på ett förtjänstfullt sätt arbetat fram
partiets kommunikativa strategi.
Märta är en trovärdig, stabil och engagerande kraft som kommer att kunna
samla partiet inför en stundande valrörelse. Hon är en god debattör som
kan lyfta vår politik till olika väljargrupper: sätta press på andra partier i
klimatfrågan och formulera de sociala
frågorna ur ett grönt perspektiv.
Riksvalberedningen är övertygad om

att Märta har potentialen att göra
vår politik angelägen för nya väljare
och föra Miljöpartiet framåt tillsammans med Per Bolund och resten av
partiet.”
Vilka övriga kandidater som kvarstår är i skrivande stund inte klart.

Skapa 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. Här kan du också
läsa fördjupad information om de
nyheter vi skriver om här i #Grönt.
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.

Ansök till Miljöpartiets
mentorskapsprogram

Miljöpartiets riksorganisation och
Jämställdhets- och mångfaldskommittén startar ett mentorskapsprogram som riktar sig till förtroendevalda. Vi välkomnar sökande
oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, sexuell läggning,
funktionsvariation eller etnisk eller
religiös tillhörighet. Programmet
startar i februari/mars 2021 och
pågår under två terminer.

Du som adept kommer bland annat
kunna få hjälp med praktiska frågor
som rör ditt förtroendeuppdrag och
få nya perspektiv, bättre självförtroende, personlig utveckling och
kunskapsutveckling.
Som mentor får du möjlighet att
utveckla dina kunskaper inom ledarskap, utmana dina egna föreställningar och bidrar till kunskapsöverföring inom organisationen.
På engagera.mp.se/kunskap/kunskapsbank/mentorskapsprogrammet kan du läsa mer och fylla i en
intresseanmälan.

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.
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Pustegränd 1–3
118 20 Stockholm

Extrakongress
31 januari 2021

Den 31 januari avgörs det – vem blir Miljöpartiets nästa språkrör?
All aktuell information om den digitala extrakongressen och
språkrörsvalet hittar du på vår medlemssajt engagera.mp.se.
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