Märta Stenevi
”Fler ska lita på Miljöpartiet”

Vem blir partisekreterare?
– Här är kandidaterna
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Många viktiga

Från redaktionen

strider kvar att ta
För en månad sedan klev jag in på mitt nya jobb, som
miljö- och klimatminister. Sällan har jag känt mig så
glad och stolt. Stolt över att få göra mitt drömjobb, det
finaste jobbet man kan ha i mina ögon. Stolt över att få
företräda Miljöpartiet och därmed ha stödet i ryggen
att alltid kunna sätta naturen och miljön främst i alla
politiska vägval.
Och inte minst, stolt över att vi från Miljöpartiet
tillsammans åstadkommit så mycket och gjort sådan
skillnad för miljön under våra första sex år i regering.
Mina föregångare Åsa Romson, Karolina Skog och
Isabella Lövin har sett till att Sverige bland mycket
annat har infört världens skarpaste klimatramverk,
mer än tredubblat miljöbudgeten, inrättat över tusen
nya och utvidgade naturreservat, tagit rekordstora kliv
för att minska Sveriges utsläpp och utsetts till att ha
världens bästa klimatpolitik tre år i rad. Genom deras
insatser har jag bättre möjligheter än någon tidigare
miljöminister och det är jag tacksam för.
Men jag vet också att vi har många viktiga strider kvar
att ta för att nå vår vision om ett hållbart samhälle på
en hållbar planet.
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Några av de kommande striderna väcker viktiga
frågor. Till exempel: Vilket ansvar har man som
markägare för att värna naturen? Hur kan vi kombinera markägarens rätt att bruka sin mark med alla
människors rätt till biologisk mångfald och de tjänster
den ger? Naturen är ju en del av oss lika mycket som vi
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är en del av den. Naturen är grunden för vår existens,
för våra liv.
Ändå är det här just nu viktiga frågor i miljöpolitiken.
Under året kommer vi fatta beslut om en ny skogspolitik och nya regler för strandskyddet. Andra partier
har som sin stora uppgift att stärka brukanderätten
och ifrågasätta vårt gemensamma inflytande över hur
människor vårdar sina marker och naturen på dem.
Miljöpartiets ingång i de förhandlingarna är tydlig. Vi
vill skydda de sista kvarvarande naturskogarna. Vår
mest fantastiska natur ska avsättas i tio nya nationalparker. Under pandemin har många fler upptäckt värdet av att vara ute i naturen. Därför vill vi se till så att
alla människor får tillgång till stränderna, inte bara de
som äger marken. Men det räcker inte med att skydda
mark, vi måste också se till att vi brukar marken på
ett hållbart sätt. Därför vill vi göra Sveaskog till en
föregångare för ett hållbart skogsbruk.
Som miljöpartist är det för mig självklart att ägande ger rätt att bruka men aldrig rätt att missbruka
naturen. Naturens mångfald ger oss våra liv och vår
framtid, och den äger vi alla tillsammans. Och därför
behövs Miljöpartiets röst mer än någonsin.
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Kongresserna avlöser sannerligen
varandra i Miljöpartiet i år. I januari
hölls en extrakongress för att välja
nytt språkrör – grattis Märta Stenevi!
Eftersom Märta nu lämnat sin roll som
partisekreterare kommer ytterligare en
extrakongress hållas i vår, för att välja
en ny partisekreterare. Valet äger rum
30 maj och i det här numret kan du
läsa om vilka som kandiderar och om
hur riksvalberedningen arbetar för att
komma fram till vilken kandidat de ska
föreslå att extrakongressen väljer.
Vi har såklart också fått en pratstund
med vårt nyvalda språkrör. Hon vill att
väljarna ska våga lita på att Miljöpartiet har en bra politik på fler områden
än klimat och miljö så att de kan känna
sig trygga med att rösta grönt i valet
2022. Hon berättar också mer om sitt
“jävlar anamma”, om varför barnen är
hennes främsta drivkraft i politiken
och om varför just hon är det språkrör
Miljöpartiet behöver just nu.
Det här blir också Märtas sista nummer som ansvarig utgivare för #Grönt.
Nästa nummer är Brita Wessinger,
ledamot i partistyrelsen, ny ansvarig
utgivare.
För många av oss kan det vara svårt att
hitta vägar för det politiska engagemanget när pandemin och restriktioner hindrar oss från att ses fysiskt.
Därför har vi sammanställt fem tips på
hur du kan engagera dig digitalt för att
lyfta Miljöpartiet och de gröna frågorna. Du hittar tipsen på sidan 12.
Ta hand om varandra och trevlig
läsning!

ANNELI RANNAMAA
SÖDERSTRÖM
REDAKTÖR

Stor satsning på solceller i Karlstad

Efter stora
kriser ökar
solidariteten.

Akademiska hus utökar satsningen på solceller vid Karlstads universitet genom att installera
tre nya anläggningar, en del i arbetet för att uppnå en nollvision för sitt klimatavtryck.
– De nya anläggningarna kommer att göra skillnad för miljön och ta oss ytterligare ett steg
framåt för att uppnå så energismarta byggnader som möjligt, säger Magnus Öhrman, gruppchef inom energi och teknik på Akademiska hus, i ett pressmeddelande.

MILJARD

Var med och bidra till
biologisk mångfald

EU-parlamentet har ställt sig bakom
ett förslag om så kallade klimattullar.
Detta inför att kommissionen ska presentera sitt förslag om nya inkomstkällor för EU-budgeten, något som
EU-parlamentet och medlemsstaterna kom överens om när EU:s långtidsbudget antogs. Parlamentet har
nu tagit fram ett initiativbetänkande
med krav riktade mot kommissionen
gällande förslagets innehåll.
– Klimatavgifterna skulle gynna
svenska och europeiska företag som
ligger i framkant i sitt klimatarbete,
tvinga länder utanför EU att göra mer
och stoppa koldioxidläckage. Det är
en win-win-win för klimatet, säger
Jakop Dalunde, EU-parlamentariker
(MP).
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Krav på klimatavgift på
importerade varor

Näst efter promenader är trädgårdsarbete den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus. Miljoner svenskar ägnar halva året åt sina odlingar. Det ger också
makt att stärka mångfalden i naturen genom att exempelvis hjälpa insekter som
pollinerar.
– En sandhög på en solig plats kan locka solitärbin och andra steklar att bosätta sig. Och rensa inte bort maskrosor och vitplister förrän de är överblommade, för där trivs många humlor och andra vilda bin. De innehåller mycket
nektar och pollen, säger Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, i ett
pressmeddelande från WWF.
I år driver WWF kampanjen Är du med, där allmänheten uppmanas hjälpa till
för att skydda biologisk mångfald och stoppa klimatförändringarna. Flera förslag på aktiviteter handlar om trädgårdsarbete, och här hoppas WWF på hjälp
från landets odlare. Kryddväxter, pärlhyacint, krokus och prästkrage är några
av de pollen- och nektarrika växter som gör pollinatörer som bin extra glada.
– Även om du inte har egen trädgård, så kanske du har en innergård eller balkong där du kan plantera bisnälla växter eller exempelvis sätta upp fågelholk,
säger Ola Jennersten.

» Bolundare

Källa: Språkråd
ets

Foto: Moa Karlberg

Så många barn i världen har inte
kunnat gå till skolan på grund av
pandemin, enligt siffror från Rädda
barnen.

Under 2020 har Skåne fått tio nya naturreservat. Ett av reservaten är
det marina Skånska Kattegatt på nästan 60 000 hektar. Det är större än alla närmare 350 skånska naturreservat på land tillsammans.
Detta visar årets sammanställning från Naturvårdsverket.
– Andelen marina skydd i Skåne uppgår nu till cirka 20 procent av
den skånska havsarealen. Reservaten ger ett bättre skydd för bland
annat tumlare, koralldjur och ålgräsängar, som fungerar som barnkammare för torsk och andra viktiga fiskarter, säger Annelie Johansson,
miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

.

Sand ska rädda ålgräset i Bohuslän

«
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Nya naturreservat i Skåne

Foto: Eduardo Infantes

EN

Foto: Akademiska Hus

– Alice Bah Kuhnke i 2022, våra EUparlamentarikers politiska talkshow som
sänds på Youtube. Varje torsdag, just
klockan 20:22, släpps ett nytt avsnitt.
Missa inte det!

Ålgräsängarna har minskat kraftigt i Bohuslän. Nu ska Länsstyrelsen och Göteborgs universitet undersöka om grov sand på
havsbotten kan gynna det hotade ålgräset. Sedan 2018 har man
gjort mindre försök med sand i viken vid Lilla Askerö.
– Försöken visar att åtgärden även kan ha positiv effekt på de djur
som lever i botten. Vi har också sett att ålgräset växer dubbelt så
bra i den grova sanden jämfört med i den naturliga lerbottnen, säger
Per-Olav Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.
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HALLÅ
DÄR ...

DET SENASTE

FRÅN REGERINGEN

FEM GRÖNA MINISTRAR

FÖR KLIMAT OCH RÄTTVISA
Fem gröna ministrar fortsätter arbetet för en
grönare och mer rättvis värld. Märta Stenevi
och Per Olsson Fridh är nya ministrar och Per
Bolund och Åsa Lindhagen har fått nya
portföljer.

– Steg för steg ska vi bygga ett jämställt och jämlikt
samhälle, säger Märta Stenevi.
Per Olsson Fridh har gått från rollen som statssekreterare på utrikesdepartementet till att ta plats i
regeringen som minister för internationellt utvecklingssamarbete.
– Sverige är en klar och tuff röst för en öppen, mer
demokratisk och jämställd värld. Men för att klara
kampen för våra demokratiska värderingar och det
öppna samhället behöver vi mer globalt samarbete, inte
mindre, säger Per Olsson Fridh.
Åsa Lindhagen har klivit in på finansdepartementet
som finansmarknadsminister och biträdande finansminister, medan Amanda Lind har kvar sin roll som
kultur- och demokratiminister, samt ansvarig för
ungdoms- och idrottsfrågor.

Per Bolund har lämnat finansdepartementet för att ta
plats på miljödepartementet i rollen som miljö- och
klimatminister. Han är nu också vice statsminister.
– Vid sidan av klimatkrisen är naturkrisen den
största frågan vi behöver hantera nu. För mig är ingen
uppgift viktigare än den, säger Per Bolund.
Märta Stenevi har tagit plats i regeringen och blev
jämställdhets- och bostadsminister. Hon har också
ansvar för stadsutveckling och arbetet mot diskriminering och segregation.
6

När du utnämndes till minister för
internationellt utvecklingssamarbete
blev du lite av en snackis eftersom
du trots din erfarenhet var relativt
okänd. Vill du berätta lite om dig själv?
– Min historia i Miljöpartiet sträcker sig tillbaka till
2006 års valkampanj. Det var då jag blev aktiv i partiet.
Under två mandatperioder hade jag kommunpolitiska
uppdrag i Stockholms stad och jag har också varit ordförande för lokalavdelningen i Stockholm. I valet 2014
blev jag invald som riksdagsledamot men två veckor
senare blev jag statssekreterare till Alice Bah Kuhnke,
vår dåvarande kulturminister. Sedan dess har jag varit
statssekreterare, först på kulturdepartementet och
sedan på utrikesdepartement.

Foto: Fredrik Hjerling

Foto: Fredrik Hjerling

… PER
OLSSON FRIDH

säkerheten i världen. Det tredje är kampen om våra
demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och
jämställdhet. De här frågorna som vi vill ska känneteckna världen men som inte erkänns av alla regimer
vilket försvårar möjligheten till utveckling.

När väcktes ditt intresse för utrikespolitik och
biståndsfrågor?
– Precis som för många andra som engagerar sig
i vår gröna rörelse har de internationella frågorna
alltid varit med mig. Jag har nog alltid känt att det
som händer långt borta också angår oss. Jag var tidigt
engagerad i fredsfrågor och frågor om mänskliga rättigheter och har också studerat mänskliga rättigheter
på högskolan. Det är en del av vem jag är och det har
varit det ända sedan jag var ung. Och som miljöpartist
och övertygad om vikten av våra tre solidariteter är det
självklart att vi behöver jobba också över landsgränserna för att göra världen till en bättre plats.

Jag vill lära mig mer om grön biståndspolitik.
Har du några tips till mig?
– Jag tycker man ska följa mig, @thinkper, på
Instagram och hänga med på vad som händer där.
För dig som är intresserad av biståndspolitik kan
jag verkligen rekommendera att inte bara engagera
dig i partiet utan också i en organisation som jobbar
med biståndsfrågor. Då kommer du att upptäcka
hur mycket av biståndsarbetet som ligger så nära vår
politik.

Nämn tre saker som är särskilt viktiga i biståndspolitiken!
– Det första är att få stopp på den rådande pandemin, den hindrar viktiga insatser och är en bromskloss
för utvecklingen i världen. Det andra är klimatomställningen. Alla länder måste får en ärlig chans att vara
en del av den. Det är fattiga människor som drabbas
hårdast av klimatförändringarna och det drabbas också

Och till sist, vad ser du mest fram emot i din
nya roll som minister för internationellt utvecklingssamarbete?
– Att vara en tydlig röst för en rättvis klimatomställning i världen!
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HON SKA FÅ FLER
ATT LITA PÅ
MILJÖPARTIET
Glad och hedrad över att ha blivit vald till språkrör och utsedd till
minister i regeringen kavlar Märta Stenevi upp ärmarna och tar fram
det “jävlar anamma” som blivit hennes mantra. När nästa val går av
stapeln ska väljarna veta att den gröna ideologin är den enda hållbara
vägen för hela samhället – för såväl barnens som för klimatets skull.
Text: Anneli Rannamaa Söderström
Foto: Henrik Svensson Karlsson

D

et är bara några veckor sedan Märta Stenevi
installerade sig i sitt nya
arbetsrum på arbetsmarknadsdepartementet i regeringskansliet.
Mycket har hunnit hända sedan
hon blev vald till språkrör för
Miljöpartiet de gröna, på den
extrakongress som hölls i slutet av
januari. Intervjuer och tv-framträdanden har avlöst varandra
och inte minst har statsminister
Stefan Löfven utsett henne till
jämställdhets- och bostadsminister
med ansvar för stadsutveckling och
arbetet mot diskriminering och
segregation. Ett stort ansvarsområde och en tungvrickartitel som
heter duga.
– Men det är mer synd om de
tjänstepersoner som arbetar med
mig. Deras titlar är ännu längre!
säger Märta med ett skratt när jag
når henne på telefon.

Det hörs att det är ett stolt och
glatt språkrör jag pratar med. Trots
att hon säger sig vara lite trött och
sliten efter intensiva veckor är det
inget som märks – det är mycket
hon vill hinna säga på den ganska
korta tid vi hittat i hennes späckade
schema. Att vara språkrör beskriver hon som häftigt, stort och lite
fortfarande lite ofattbart – men
också allvarsamt.
– Jag känner mig å ena sidan
extremt glad och hedrad men det
är ett otroligt stort ansvar jag har
fått. Jag vill verkligen att vi ska
komma mycket starkare ur nästa
val. Det är så många miljöpartister i landet som sliter så hårt och
gör så mycket skillnad lokalt och
regionalt och jag är besjälad av att
de ska få uppskattning för det de
gör. Jag tycker att Miljöpartiet har
en annan roll att spela i svenska
politik än den vi får utrymme till
8

i dag – en mycket större och tyngre
roll, säger Märta Stenevi.
STEGET IN I partipolitiken tog hon
först 2012. Det var först efter att fått
egna barn som hon kände att det
inte längre räckte att bara rösta på
Miljöpartiet – hon ville vara med och
göra skillnad. Då arbetade hon som
inköpschef på ett större förlag och såg
hur omöjligt det är att göra hållbara
val när hela det ekonomiska systemet
är riggat för att bevara fossilindustrin
och befintliga affärsmodeller. Men det
är barnen som hon beskriver som den
största drivkraften i hennes engagemang.
– Jag hade under en period varit
mycket in och ut på sjukhus med
mina barn. Och när jag satt på
barnakuten i Malmö så blev det
så tydligt för mig hur olika förutsättningar man som förälder har
i en sådan situation. Jag behövde

använda mycket av mitt sociala
kapital för att stå upp för mig själv.
Det blev så mycket svårare för de
föräldrar som inte hade med sig till
exempel auktoritet och kunskaper
i svenska språket in i väntrummet.
Jag ville helt enkelt sluta titta på
och göra något åt det.
MED FAMILJEN OCH bostadsadressen
i Malmö delar Märta tiden mellan
hemstaden och Stockholm. Det är en
sorg att behöva längta efter barnen
men det är också för deras – och
andra barns – skull hon tycker att det
uppdrag hon fått är så viktigt.
– Jag ser mina barn och deras
bonussyskon som ska växa upp i
det här samhället och jag vill att de
ska ha en bättre värld, ett bättre
samhälle och en bättre skola än vad
jag själv hade. Då måste jag vara
beredd att göra uppoffringar. Jag
tror att de är stolta över mig även

om de saknar mig när jag är borta.
Det här är liksom den mamman de
fick. Och det är också en stor drivkraft – jag gör inte det här för skojs
skull så nu får vi se till att leverera
också, säger Märta.
Hon resonerar som så att barn är
symboliska för vad som blir bra för
alla. Oavsett om debatten handlar
om huruvida bilar eller barn ska
få utrymme i städerna eller om
resurser ska satsas på skolor eller
kärnkraft blir besluten enkla när
barnens behov sätts i centrum.
– Önskan att skydda och stärka
barnen är central för mig. Varenda
unge i det här landet ska få växa
upp och ta vara på all sin kapacitet
och alla sina drömmar. För att det
ska kunna bli verklighet måste vi
också ha en fungerande värld och
fungerande ekosystem som de kan
leva i. Om barnen växer upp och
väljer att engagera sig politiskt
9

ska de inte bara behöva ägna sig åt
att hantera klimatanpassningar om
trettio år, säger hon.
NÄR HON FÅR frågan om det är någon
skillnad mellan privata Märta och
“språkrörs-Märta” uppstår den första
tystnaden. Det tar en stund innan
svaret kommer, lite tveksamt först.
– På vissa sätt är det väl kanske
det men... jag är ganska mycket som
jag är. Jag känner inget behov av
att dölja vare sig mina styrkor eller
svagheter. Det du ser är det du får,
säger hon och skrattar igen.
När hon ska beskriva vad det
där vi ser och får är så finns ingen
tvekan kvar i rösten.
– Lite arg ibland, ganska glad för
det mesta. Kaxig och högljudd och
väldigt, väldigt envis!
TROTS ATT HON inte har en livslång
politisk karriär bakom sig har hon

nell politik och det tycker jag att
det måste göra. Grön ideologi är
inte bara miljö och klimat, det är
en politik som ska bygga hållbara
samhällen i alla delar och det har vi
hittills inte varit tillräckligt bra på
att formulera, säger hon.
DEN STORA UTMANINGEN ligger
enligt Märta i att Miljöpartiet har
lågt eller inget förtroende bland
väljarna i nästan alla frågor förutom
miljö och klimat.
– Det är ju så att man bara har
en röst. Man väljer parti för den
helhet man mest sympatiserar
med. Det kan vara en specifik fråga
som knuffar en i en riktning men
man måste känna sig trygg med
helheten. Det handlar inte om att
vi ska bli bäst på en fråga till utan
om att människor ska förstå vad
vi vill och vad vi drivs av så att
de kan känna förtroende för oss.
Vi måste ge väljarna en chans att
lita på att vi kommer att ha bra

hunnit med att vara både regionråd
i Skåne och kommunalråd i Malmö.
Efter valet 2018 hamnade Miljöpartiet i opposition och tappade många
väljare.
– Så var det ju i princip hela
landet. Jag blev väldigt engagerad
i att få vara med och vända den
utvecklingen.
Märta kandiderade och blev
vald till partisekreterare, trots
att hon kom till kongressen utan
att vara valberedningens förslag.
Men när Isabella Lövin berättade
att hon skulle avgå kände Märta
Stenevi att det är som språkrör
hon kan göra störst nytta. Det
finns ingen tid att förlora menar
hon, om Miljöpartiet ska hinna
genomföra de förändringar som
så desperat behövs för att klara

klimatet och ge barnen en hållbar
framtid.
– Vår politik krävs för framtiden. Gamla ideologier har spelat
ut sina roller och jag är övertygad
om att den gröna ideologin är den
nödvändiga vägen framåt. Men
det kommer att kräva mycket
jobb och självförtroende, det här
“jävlar anamma” som jag brukar
prata om. Att vi får en vändning
i synen på oss själva och i andras
syn på oss.
Att lyssna och förstå var
människor är i sin vardag och
vilka rädslor de ser – det tror
Märta är det viktigaste för att
fler ska våga lägga sin röst på
Miljöpartiet. Fler måste ställa sig
bakom det hon beskriver som
“den enda hållbara framtiden”.
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– Jag har en god bild av var vi
ska ta vägen och hoppas få med
mig partiet och väljarna på det.
HURUVIDA MILJÖPARTIET SKA

vara ett enfrågeparti eller ett
flerfrågeparti har länge diskuterats, såväl bland medlemmar som
bland politiska kommentatorer och
statsvetare. Diskussionen blossade
återigen upp när Märta blev vald
till språkrör då hon ofta lyfter att
Miljöpartiet måste vara delaktiga i
debatten i andra frågor än miljö och
klimat. Hon menar att partiet inte
kan backa från frågor om trygghet,
skola, fördelningspolitik och sjukvård om man ska vinna väljarnas
förtroende.
– Våra solidariteter är en
helhet. Det har inte synts i natio-

politik för hela samhället, och det
gör vi inte genom att låta bli att
diskutera frågor som är viktiga för
människor.
JUST ATT TRÄFFA och prata med
människor är en av de saker Märta
ser mest fram emot som språkrör.
– Ja, det vill jag göra nu. Träffa
och prata med människor, driva
partiet framåt tillsammans med
varje medlem och vinna val, säger
Märta Stenevi.
Hon hoppas att fler medlemmar
ska engagera sig i sin lokalavdelning och vara med och kampanja
för Miljöpartiet. Så länge pandemin kräver är många aktiviteter
digitala vilket gör att det är lätt att
vara med och hitta likasinnade att
dela sitt politiska engagemang med,
oberoende av var i landet man
befinner sig.
– Oavsett vad vi gör i Miljöpartiet så är det alltid roligare när vi
gör det tillsammans!

Om Märta Stenevi
Ålder: 45 år
Bor: Halva tiden i Malmö/halva tiden i Stockholm
Familj: Sambo, tre barn och två bonusbarn
Gör: Språkrör och jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling
och arbetet mot diskriminering och segregation
Favoriträtt: Plockmat
Gör helst en ledig dag: Är ute i solen och kramar mina barn, läser bok
Senast lästa bok: Vi bryter tystnaden, berättelser från våldsutsatta kvinnor. “Det är sorgligt att läsa men manar också till förändring, det är mycket som behöver göras.”
Oanad talang: ”Jag gillar att sjunga och dansa, i ett Instagramflöde nära dig.”
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Många politiska samtal pågår i sociala medier och så här i en tid av pandemi och restriktioner är det platsen för fler kampanjer och politiska aktiviteter än vanligt. #Grönt
har sammanställt fem tips på hur du enkelt kan engagera dig på nätet.

1.
2.
3.
4.
5.

FÖLJ MILJÖPARTIET I SOCIALA MEDIER. Matematiken på sociala

medier är enkel – ju fler följare du har, desto mer syns du. Det allra enklaste
sättet för dig att engagera dig digitalt är att följa Miljöpartiets konton. Leta
upp Miljöpartiet på Instagram, Facebook och Twitter och klicka på följ. Gör
gärna samma sak med våra språkrör och ministrar.

GILLA, KOMMENTERA OCH DELA. Något som ökar Miljöpartiets
synlighet ännu mer är när partiet får många så kallade interaktioner på
sina inlägg i sociala medier. Allt från gilla/hjärta till kommentarer och
delningar hjälper. Så nästa gång du ser ett inlägg från Miljöpartiet som du
håller med om, lämna en “lajk” eller en kommentar.

SKAFFA 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. Om du inte redan har ett
konto på engagera.mp.se – skapa ett i dag!

GÅ MED I GRÖNA NÄTSUPPORTRAR. Det blir lättare och roligare

när fler gör det tillsammans. Därför finns Gröna nätsupportrar, Miljöpartiets Facebookgrupp för dig som vill engagera dig lite extra i debatten
på nätet. Här får du tips om inlägg i sociala medier där fler gröna röster
behövs och du kan också själv tipsa andra om var de gröna
nätsupportrarna kan göra nytta för stunden.

TA DEBATTEN PÅ NÄTET. För många av oss kan det kännas lite jobbigt
att ge sig in och diskutera politik i sociala medier, men om du känner dig
hugad kan det göra stor skillnad om just du vågar säga ditt. Och även om
du inte känner dig bekväm med att skriva egna inlägg så är du ett stor
stöd för andra om du trycker på gilla när du ser att någon annan skrivit ett
grönt inlägg i en debatt i ditt flöde. Tillsammans syns vi mer!
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Dags att välja ny
partisekreterare
Arbetet med att hitta en ny partisekreterare efter Märta Stenevi pågår för fullt.
Sverre Dahlstedt Eriksson leder riksvalberedningen i arbetet med att föreslå en
lämplig person för uppdraget.
Text: Linnéa Magnér
här processen. På engarera.mp.se finns all information om
vad som är på gång, berättar Sverre.

Rollen som partisekreterare är bred och det kan vara
svårt att veta exakt vad en sådan gör. Riksvalberedningens
tilfförordnade sammankallande Sverre Dahlstedt Eriksson
berättar att partisekreteraren främst arbetar med att utveckla
organisationen på olika sätt.
– Partisekreteraren ska jobba för att Miljöpartiet funkar i
hela landet – från riksorganisationen till lokalavdelningarna,
små som stora, säger han.
Riksvalberedningen föreslår personer till de flesta uppdragen på riksnivå och består av en representant från varje
riksdagsvalkrets, en representant från Gröna Studenter, en
från Gröna seniorer och två från Grön ungdom.
– Vi är 33 personer, så det är en stor grupp från hela landet
med mycket kompetens och olika erfarenheter, säger Sverre.
Förslaget som riksvalberedningen lägger fram baseras till
stor del på vad partiets medlemmar ser för behov och vilka
egenskaper de önskar se i en kandidat.
– Vi försöker alltid att få den bilden klar för oss innan vi
börjar grotta ner oss i vilken person vi ska föreslå. Vi har nu
pratat med många i partiet runt om i hela landet. Förutom
att medlemmar har kunnat nominera kandidater har det
funnits möjlighet att lämna inspel i ett formulär. Och så har
vi genomfört väldigt många telefonintervjuer med allt från
små lokala avdelningar till stora avdelningar och distrikten
för att lyssna in alla möjliga perspektiv som finns inom
organisationen.
En stor del av valberedningens arbete omfattas av
sekretess, men valberedningens ambition är att vägen fram
till partisekreterarvalet ändå ska vara så transparent som
möjligt för medlemmarna. Sverre tror att det ökar intresset
och engagemanget, vilket i sin tur stärker den demokratiska
processen.
– Jag vill uppmana alla medlemmar att engagera sig i den

Varför ska jag som medlem engagera mig i det här
valet?
– Partisekreteraren har en väldigt viktig roll inom partiet
och alla medlemmar påverkas av partiorganisationen och att
den fungerar på ett bra sätt. Jag tycker att det är viktigt att
medlemmarna är delaktiga och att det finns en intern diskussion i partiet utifrån kandidaterna och uppdraget . Det gör att
kandidaterna ser vad medlemmarna tycker är viktigt och vi i
valberedningen får en ännu bättre bild av vad partiet behöver.

Foto: Privat

5 TIPS – ENGAGERA DIG DIGITALT
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Namn: Emma Hult
Ålder: 32 år
Bostadsort: Jönköping

Namn: Maria Kjellberg
Ålder: 50 år
Bostadsort: Stockholm och Kungälv
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Foto: Mattias Rubin

På Miljöpartiets medlemssajt Engagera
dig, engagera.mp.se, kan du följa processen fram till den nya partisekreteraren
väljs. Där kan du bland annat läsa mer
om kandidaterna, ställa frågor till dem i
diskussionsforumet och få uppdaterad
information om digitala utfrågningar som
du som medlem kan delta i. Till exempel
arrangerar MP Västra Götaland en utfrågning den 11 april och MP Skåne den 9 maj.

Foto: Modelhouse i Göteborg

Foto Mattis Lindqvist

Namn: Katrin Wissing
Ålder: 41 år
Bostadsort: Duved

Namn: Sandra Ivanovic Rubin
Ålder: 36 år
Bostadsort: Stockholm

Namn: Mariana Moreira Duarte
Ålder: 39 år
Bostadsort: Bandhagen

Foto: Fredrik Hjerling

Namn: Anders Frants
Ålder: 54 år
Bostadsort: Arboga

Foto: Micke Seid

Foto: Ullis Tanner Melin

Foto: Jenny Brandt Grönberg

HÄR ÄR KANDIDATERNA TILL PARTISEKRETERARE

Riksvalberedningen kommer att presentera sitt förslag till ny partisekreterare i
mitten av april. Valet går sedan av stapeln
på en digital extrakongress den 30 maj.

Namn: Tina Wallenius
Ålder: 51 år
Bostadsort: Göteborg
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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.

SVEKET MOT UNGA PÅ LANDSBYGDEN

D

et saknas intresse för barn och ungas livsvillkor
på landsbygd och i glesbygd, både från forskarsamhället och politiken. Den data som finns och
röster från unga visar en bild av svek. Unga på landsbygd
och i förort upplever samma sak – de känner ett avstånd.
På frågan ”Har vi samma möjligheter som andra” svarar de
”Nej!”. Ungdomar utanför storstaden känner lägre grad av
delaktighet i samhället och större misstro mot regering och
politiker i allmänhet än unga i städerna.
Att stärka villkoren för barn, unga och föräldrar i gles/
landsbygd är en demokratifråga.Unga på landsbygden har
tyvärr rätt. Data visar att de har sämre möjligheter. Skolkvaliteten är lägre i landsbygdskommuner än i storstadskommuner. Var femte elev i årskurs 5 på landsbygden tror att
det blir svårt att få ett jobb i framtiden och i årskurs 8 tror
var tredje elev detta.
Enligt skollagen ska skolan ska vara likvärdig oavsett geografisk hemvist. Det är den inte. Barn, unga och föräldrar
på landsbygd har heller inte samma tillgång till stöd och
vård. Du tar dig inte till ett besök på BUP om det kräver 45
minuters resa, att ta ledigt från jobbet, kostnader för resa.
Forskning visar att för att nå familjerna med störst behov
av hjälp för barn med utagerande beteende krävs att hjälpen
ges i närområdet. Ska det inte gå att erbjuda reell möjlighet
till vård och stöd till alla barn och unga? Ska MP i valet
2022 riva muren på 20 000 kommuninvånare som gräns
för en värdig kommunservice?
Lägg till att du som ung i glesbygd ofta saknar ett varierat
utbud av fritidsaktiviteter. Om du inte är intresserad av
skoter, jakt och fiske har du inte samma chans att få vara
den du är eller bli något du inte visste att du kunde bli. Lägg
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till känslan av att vara en miljöbov därför att du är beroende av bil, moped och kanske till och med flyg.
Pandemin har blottat det trasiga i samhället. Distansundervisningen har varit ogynnsam för många men det finns
också de som har sluppit långa resvägar. De som annars
stiger upp klockan 05 varje skoldag för resa med buss
och tåg till skolan. I skolpolitiska nämnder diskuteras hur
man ska attrahera elever från grannkommunen utan att
betänka vad det kostar för eleverna. Regeringens särskilda
utredare Lars Stjernkvist pekar istället på nödvändigheten av mindre konkurrens och mer samverkan mellan
kommuner kring gymnasieutbildning. Förslagen i SOU
2020:33 kan stärka möjligheterna för ungas utbildning
och etablering. MP kan ta ansvar för de här förslagen och
för att unga inte ska tvingas flytta hemifrån för att gå på
gymnasiet. En del familjer ställs inför att de bara kan låta
ett barn läsa på gymnasiet därför att ekonomin inte tillåter
bostad och resor för flera.
Utan framtidstro, utbildning, vård, socialt stöd, internetuppkoppling och fritidsaktiviteter försmäktar vi på
denna landsbygd. Ungas röster om utanförskapet på
landsbygden talar om för oss att samhället behöver finnas
där det finns barn, unga och föräldrar med rätt till stöd
och framtidsmöjligheter. Ett fantasilöst MP sviker och
bjuder in SD till inflytande.

Malin Gren Landell
MP Linköping

GE MUSIKER BETALT
FÖR MUSIK PÅ NÄTET

D

en debatt om piratnedladdning av musik som
gick het i början av 2000-talet tvärdog när
legala streamingtjänster som Spotify etablerades och började bygga ett brett utbud av enkelt tillgänglig musik. Med de betaltjänster som nu finns, där
musiklyssnaren kan betala för att ladda ner låtar eller
prenumerera på streamingtjänster, skulle man kunna
tro att alla kulturarbetare som varit inblandade i att
skapa den musik som görs tillgänglig numera får betalt
för sitt arbete. Men en grupp har glömts bort i detta:
musikerna.
När du betalar för musik på nätet går en slant till den
som tillgängliggör musiken, till den som äger rättigheterna till inspelningen samt till kompositörerna, genom
de avtal som tonsättarorganisationen STIM har. Men
de musiker som spelar på låten har i bästa fall fått en
engångssumma vid själva inspelningen. Blir låten en jättehit får de som står som låtskrivare på det sättet betalt
utifrån hur många som faktiskt lyssnar på låten. Men
musikerorganisationen SAMI har inget motsvarande
avtal, och de musiker som medverkat vid inspelningen
har därför inte heller någon garanterad rätt till ersättning.
Inom branschen har detta ofta lösts rent praktiskt genom att alla de som medverkar vid inspelningen radas
upp som låtskrivare, och därför är det inte ovanligt idag
att se låtskrivarförteckningar med 10–15 medverkande
personer på en liten dänga. Var gränsen går för om man
som musiker faktiskt också bidragit till att komponera
en låt är förstås helt öppen, och det mest klassiska exemplet på att det är något parterna kan bestämma fritt
är kanske Lennon-McCartney. Låtskrivarparet satte
både John och Paul som låtskrivare på Beatles låtar,

oavsett vad den ena eller den andra av dem bidragit
med. Men ersättningssystem kan inte bygga på den
typen av överenskommelser. Därför har Miljöpartiet
länge drivit frågan om att musiker, på samma sätt som
kompositörer, ska ges rätt till en ersättning beroende på
hur mycket en låt laddas ner eller streamas. Vad gäller
musik som spelas i radio är detta sedan länge reglerat.
Så varför inte också på nätet?
En möjlighet att nu lösa frågan har öppnats tack vare
EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Senast i juni 2021 ska det
vara implementerat i svensk lagstiftning, och direktivet säger att musiker ska garanteras en ”lämplig och
proportionell ersättning”. Sverige borde lösa detta som
exempelvis Spanien har gjort – med en så kallad oavvislig ersättningsrätt införd i lagstiftningen, med innebörd
att medverkande musiker ges rätt till ersättning baserad
på hur mycket låten spelas på olika streamingtjänster. Varför har inte frågan lösts sedan länge? Allt har
fram- och baksidor, och de som äger de plattformar där
musik kan laddas ner eller streamas ser förstås ogärna
att intäktskakan ska delas med fler. Men alla delar av
värdekedjan måste få rimlig kompensation för sin del av
arbetet. För Miljöpartiet måste det stå självklart att den
enskilda kulturarbetaren, de musiker som medverkar
på den musik vi alla vill lyssna till, inte får stå tillbaka på
grund av de stora drakarnas ekonomiska intressen. Med
en grön kulturminister utgår jag ifrån att ytterligare
ett gammalt Miljöpartiförslag nu kan bockas av inom
kulturpolitiken.

Niclas Malmberg (MP)
fd ledamot i riksdagens kulturutskott

17

MEDLEMSNYTT
Kallelse till extra kongress

Härmed kallas till extra kongress
för Miljöpartiet de gröna söndagen
den 30 maj 2021. Under denna
extra kongress kommer ny partisekreterare för Miljöpartiet de gröna
att väljas. Handlingar och information om hur du som medlem kan ta
del av extra kongressen publiceras
på engagera.mp.se senast den 2
maj 2021.
Den extra kongressen kommer
hållas som ett möte på VoteIT där
omröstningar för beslut och val
hålls öppna under en längre tid för
ombud att avlägga röst. Resultatet
av valet till partisekreterare redovisas via en sändning på Youtube
söndag den 30 maj.
Det är de 265 ombuden, utsedda
av Miljöpartiets distrikt samt Grön
Ungdom, Gröna Studenter och
Gröna Seniorer som har rösträtt.
Utdrag ur 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.
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8.3 Kallelse till extra kongress ska
skickas till lokalavdelningarna och
samtliga medlemmar senast en månad före extra kongressen.
8.4 Extra kongress kan bara fatta
beslut i sådana frågor som upptagits i
kallelsen.
Det är enbart valet av ny partisekreterare samt sedvanlig mötesformalia
som kommer att hanteras på den
extra kongressen.
Nästa ordinarie kongress infaller den
15–17 oktober 2021. Frågor om kongressen skickas till kongress@mp.se.

Nominera inför ordinarie
kongress

Den 9 april öppnar riksvalberedningen upp för nomineringar och kandidaturer till den ordinarie kongressen
som äger rum 15–17 oktober. Nomineringstiden pågår mellan den 9 april
och 9 maj och gäller partistyrelsen,
språkrör, revisionsnämnden och delegationen till European green party
(EGP). På riksvalberedningens sida
på engagera.mp.se hittar du mer info.

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. Du kan du också läsa fördjupad
information om de nyheter vi skriver

om här på Medlemsnytt. Om du
inte redan har ett konto på engagera.mp.se – skapa ett i dag!

och kunskap till hur vi som parti
bättre kan ta oss an utmaningar i
omvärlden och inom partiet.

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.

Program och information om hur
du deltar finns på engagera.mp.se.

Missa inte Miljöpartiets
digitala onsdagsträffar

Nästan varje onsdag kan du som
medlem vara med på Miljöpartiets
digitala träffar. Där får du chans
att träffa riksdagsledamöter och
ministrar och fördjupa dig i olika
ämnen. Det är olika teman varje
gång och du kopplar enkelt upp
dig via din egen dator eller telefon.
Var med varje vecka eller någon
gång ibland!
Under våren sänds träffarna på
onsdagar klockan 20.00. Du hittar
information om hur du gör för att
delta samt kalendarium för vårens
träffar på engagera.mp.se > Kunskapsbanken > Utbildning & Seminarier > Digitala seminiarium.

Var med på grön antirasistisk
eftermiddag

Jämställdhets- och mångfaldskommittén bjuder in alla medlemmar till en kunskapshöjande
eftermiddag den 24 april klockan
13.00–16.00 med tema antirasism.
Det kommer vara flera seminarium som kommer ge ny inspiration

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.

Påminnelse om medlemsavgift

Du har väl inte glömt att betala
din medlemsavgift? Om du saknar
inbetalningsuppgifter kan du höra
av dig till medlemsservice via mejl
till service@mp.se eller på telefon
08-545 224 63.
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Pustegränd 1–3
118 20 Stockholm

Häng med i vår digitala
mötesplats!
Snacka politik med
politiker och andra
medlemmar

Få gröna nyheter
direkt i mobilen eller mejlboxen

Vässa dina politiska
argument och lär dig
om organisationen i
kunskapsbanken

Registrera dig på engagera.mp.se via din webbläsare eller
androidtelefon. Glöm inte att koppla ditt konto till ditt medlemskap. Har du Iphone hittar du appen Engagera dig i Appstore.
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