Nicklas Attefjord
Från Öckerö till riksdagen
Katrin Wissing ny partisekreterare
”Det ska synas att vi har kul!”
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Så länge kvinnor mördas

Från redaktionen

fortsätter vi kämpa
Jag vet att jag kommer bära med mig den här våren
resten av livet. Detta var våren då jag fick förtroendet att bli språkrör, blev minister och mitt eget liv
ställdes på ända. Det var våren då jag längtade efter att
få krama mina föräldrar, efter att få resa, ses och vara
tillsammans.
Men framförallt kommer jag minnas de senaste månaderna som våren då strålkastarljuset till slut fastnade
på de män som mördar kvinnor. Då uppmärksamheten vändes mot de kvinnor som lever med den ständig
närvarande rädslan att mannen hon lämnat till slut ska
göra verklighet av sina hot och döda henne. Som fått
ta det nödvändigaste, barnen i handen och flytt för sitt
liv. Och som nu gömmer sig på okänd ort och aldrig
på riktigt kan bli fri. Inte från honom, rädslan eller
sina egna minnen.
Jag kommer alltid bära med mig berättelserna från
kvinnorna som en efter en, tydligt och klart, berättat
om våldet, misshandeln och övergreppen. Men jag
har också stärkts i övertygelsen om att vi kan utrota
våldet – om vi gör allt vi kan och gör det rätt. Och jag
eldar under min vrede med att det är ju det och inget
mindre vi ska göra.

MANUSSTOPP 17/9

Siffrorna som ramar in tusentals människors liv är ofta
svåra att ta in. Fyra av tio svenska ungdomar har blivit
utsatta för våld i en nära relation. En av tio män har
någon gång köpt sex. 200 000 barn lever med våld i
hemmet. I snitt 16 kvinnor om året mördas av en man
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som hon haft en nära relation med. Under tre veckor
den här våren mördades fem kvinnor.
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Det är siffror som skakar om och berör.
Men mitt i det fruktansvärda öppnades ett fönster för
riktig förändring. Och det är förändring jag kommer
bära med mig från den här våren. Vad politik faktiskt
kan betyda och hur mycket vi kan göra, när vi bestämmer oss.
Jag slås också av att vi inte är ensamma. När vi opinionsbildar tillsammans med civilsamhället kan det
skapa en otrolig sprängkraft. Kraften att just förändra.
Det är en insikt vi ska ha med oss i allt vi gör, och i
alla politiska frågor.
Så länge en enda kvinna blir mördad kommer vi
fortsätta kämpa. Men jag kommer kunna se tillbaka på
den här våren och veta att vi gjorde allt vi kunde, och
att det gjorde skillnad.

MÄRTA STENEVI, SPRÅKRÖR (MP)
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Nog känns det som att vi går mot
ljusare tider? I skrivande stund väntar
sommaren runt knuten, smittspridningen sjunker och allt fler blir
vaccinerade mot covid-19. Kanske
vågar vi hoppas på en lite mer normal
höst, utan intervjuer över telefon och
där redaktionen kan göra reportage på
plats i stället för bakom en skärm.
Men ännu är vi inte riktigt där. Och
nog kändes det extra tråkigt när vi fick
möjlighet att intervjua Miljöpartiets
nyaste riksdagsledamot, Nicklas Attefjord, som bor på Öckerö på västkusten. Dit hade vi bra gärna velat åka
– men förhoppningsvis ger artikeln
med Nicklas en liten känsla av salt hav
ändå. Vi snackade sjukvårdspolitik,
hur det är att bo på en ö och kommande valrörelse. Missa inte det!
Vi tipsar också om fem nationalparker
du kan ta dig till med kollektivtrafiken i sommar, kollar hur det går med
utvecklingen av politiken för social
rättvisa och så har vi förstås fått en
pratstund med vår alldeles nyvalda
partisekereterare.
Med det här numret säger jag också
hejdå till alla er fina läsare. Efter tio år
som redaktör för #Grönt är det dags
för mig att gå vidare till nya uppgifter. Det har varit fantastiskt roligt
att få göra den här tidningen för, och
tillsammans med, er. Jag kommer med
spänning läsa nästa nummer som blir
den nya redaktören Matilde Hardts
första, jag hoppas du gör det också!
Du når som vanligt redaktionen på
gront@mp.se.
Trevlig läsning!

ANNELI RANNAMAA
SÖDERSTRÖM
REDAKTÖR

Varje vaccindos
är ett hopp inte
bara för den som
tar vaccinet,
utan för hela
samhället.

Nytt naturreservat i Lindesberg
Länsstyrelsen i Örebro län har bildat Lejaskogens naturreservat – ett område skogsmark kring
det botaniskt rika och välkända Lejakärrets naturreservat söder om Mårdshyttan. Här finns
den mycket sällsynta och starkt hotade asknätfjärilen som Örebro län har ett internationellt
ansvar för att bevara.

Foto: Kjell Store

– Miljöpartiets språkrör Per Bolund i ett
Facebookinlägg efter att han fått sin
första dos vaccin mot covid-19 (210520).

5 000

I Sverige har vi över 5 000 naturreservat! Passa på att besöka något av
dem, eller någon av våra 30 nationalparker, i sommar. I det här numret
tipsar vi om fem nationalparker som
du kan ta dig till med kollektivtrafik.

En sommar på räls

Region Skåne och Stiftelsen skånska landskap erbjuder nu 32 kostnadsfria nybörjarvandringar på olika platser i Skåne, från maj till oktober.
– Vi vet att det är lättare för en del att följa med en ledare ut, framför allt om det är första gången. Det kan finnas en oro för många
saker, som att gå vilse. Många vet inte heller var vandringsstigar
finns eller vilka skyldigheter som gäller i Allemansrätten, säger Åsa
Johansson, projektledare för satsningen, i ett pressmeddelande.
.

NYORDET
a 2020

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice
Bah Kuhnke har, som parlamentets
huvudförhandlare, säkerställt att totalt 15,7 miljarder kronor avsätts för
EU:s program för rättigheter och
värden inom ramen för EU:s långtidsbudget. Det är en rekordstor summa
och nytt är att 1,4 miljarder för första
gången öronmärks för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor.
– Vi har ett stort arbete framför
oss, och den politiska vilja vi ser nu
ger hopp. Det krävs förändring på alla
plan, från grunden, för att stoppa pojkar och män från att bli förövare, och
därmed flickor och kvinnor från att bli
offer, säger Alice Bah Kuhnke.

» CIRKULEN

ets nyordslist

Mäns våld mot kvinnor
– rekordbelopp från EU

Intresset för klimatsmarta resor har ökat rejält och nu släpper SJ ett nytt tågluffarkort som gör det enklare att semestra klimatsmart och upptäcka mer av Sverige i sommar. Tågluffarkortet gäller för obegränsat resande under sju, femton
eller trettio dagar och är giltigt under perioden 14 juni –15 augusti. Kortet kan
användas på alla de sträckor i Sverige som SJ och Tåg i Bergslagen trafikerar.
– Det här kortet har varit efterfrågat hos många resenärer och vi tror att intresset för att tågluffa kommer vara stort under många år framöver, säger Lava
Mahmod, försäljningsansvarig för tågluffarkortet på SJ, i ett pressmeddelande.
#Grönts redaktion vill påminna om att det är viktigt att följa gällande rekommendationer och restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19. Om
du reser i sommar, var också uppmärksam på att olika restriktioner kan gälla i
olika regioner.

T«

Källa: Språkråd

Foto: Moa Karlberg

med nytt tågluffarkort

Ovana vandrare ska lockas ut i Skåne

– person som
äg
tion, företräde nar sig åt hållbar konsumsvis genom åt
erbruk eller
genom att de
la till exempe
l trädgårdsredskap- och mas
kiner med va
randra.
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Klimatlådan minskar matsvinn i Nacka
Elever och anställda i Nackas kommunala skolor och förskolor
kan köpa hem överbliven mat till självkostnadspris. Enligt beräkningar kan satsningen ge ett minskat utsläpp motsvarande 83
svenskars genomsnittliga bilåkande under ett år.
– Förutom att Klimatlådan bidrar till en minskad miljöpåverkan ger
den en besparing som kan återinvesteras i maten och ge skolorna
och förskolorna möjlighet att satsa på mer ekologiskt, säger Helena
Pettersson, kostekonom i Nacka, i ett pressmeddelande.
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DET SENASTE

FRÅN REGERINGEN

HALLÅ
DÄR ...
… MAGNUS P.
WÅHLIN

SKA STÄNGA
Regeringen har kommunicerat att man avser
avveckla Bromma flygplats. Marken där flygplatsen ligger kan användas betydligt bättre.
Färre flyg och fler bostäder – det är positivt för
både människor och klimat.

Bromma flygplats. Det kommer ske genom att regeringen tar bort Bromma flygplats från listan över
nationellt basutbud. Därefter kan ägaren Swedavia
stänga flygplatsen.
– Att flygandet minskar var ett trendbrott som
inträffade samtidigt som vi införde flygskatten och då
det pågick en stor samhällsdebatt kring flygets klimatpåverkan. Vi är glada att flygplatsen äntligen stängs.
Vi befinner oss i ett klimatnödläge och flygandet kan
inte kan återgå till tidigare nivåer, säger Miljöpartiets
klimatpolitiska talesperson Lorentz Tovatt.
En nedläggning av Bromma flygplats innebär att
Stockholms stad kommer kunna bygga bostäder istället, vilket är något många har längtat efter. Stockholms
stad och Miljöpartiet har pekat ut området för Bromma flygplats som ett stadsutvecklingsområde.

– Nu vill fler resa med tåg, och färre väljer inrikesflyget. Vi vi ska ta chansen och avveckla Bromma
flygplats och utveckla marken istället. En överflödig
flygplats kan nu ge plats för nya bostäder i ett växande
Stockholm, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.
Flygandet har minskat i Sverige sedan 2018 och
Bromma flygplats ägare, Swedavia, har redovisat att en
nedläggning av flygplatsen skulle medföra fördelar för
bolaget.
Nu har regeringen meddelat att de avser avveckla
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BROMMA FLYGPLATS

Du är sammankallande i den grupp
som leder arbetet med att utveckla
Miljöpartiets politik för social rättvisa. Varför är det är så viktigt att
utveckla just det här politikområdet?
– Vi behöver vara ett brett parti som har svar på
människors livsfrågor. Då handlar det inte bara om
klimatet, miljön och klotets framtid utan också om
hur människor ska få ihop sitt dagliga liv och hur vi
ska kunna skapa trygghet i ett samhälle med växande
ekonomiska klyftor.
Vad är egentligen social rättvisa?
– När vi påbörjade det här projektet handlade diskussionen mycket om att vi är ett grönt parti som tror
på människors inneboende kraft att styra över sitt liv,
men för att kunna göra det behöver man en plattform
att stå på som är rimlig. Att säga till en människa att
den kan styra sitt liv när hon inte vet om hon kan
sätta mat på bordet eller betala hyran blir märkligt.
Människor måste ha ett grundfundament att stå på för
att vara fria.

att vi måste tänka till kring hur vi kan beskatta till
exempel stora tillgångar och det tar vi ett grepp om i
det här programmet. Vi ser också att ersättningar från
trygghetssystemen har halkat efter och beskattas högre än arbete och det är ett ofog som vi måste adressera. Och så helheten, att vi tydligt ser människan och
verkligheten med de växande ekonomiska klyftor som
finns. Vi politiker måste ta krafttag mot den utvecklingen för den skapar ett ohållbart samhälle. Det kan
låta som floskler, men det är så himla viktigt.

Var befinner ni er i arbetet just nu?
– Vi närmar oss slutet här nu. Styrgruppens uppgift
är att lägga ett förslag till partistyrelsen som de kan
lägga fram till kongressen i höst. Vi har jobbat länge
med frågan men när den här tidningen kommer ut har
partistyrelsen precis fått vårt förslag.

Vad hoppas du att en ny politik för social rättvisa ska kunna bidra till i valrörelsen 2022?
– Jag hoppas att fler människor uppfattar att vi har
svar på deras frågor, vågar ta fajten om ett rättvist
samhälle och att vi är tydliga med att vi behöver mer
ekonomisk rättvisa i det här landet. Det tror jag kan
göra att fler är beredda att lägga sin röst på oss.

Vad tycker du är mest spännande i det förslag
som just nu ligger?
– Det som är väldigt bra är att vi på allvar vågar diskutera fördelningspolitik som både handlar om skattepolitik och ersättningar i olika trygghetssystem. Vi
har en välfärd som är underfinansierad och det betyder
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FRÅN ÖCKERÖ
TILL RIKSDAGEN
För att ta sig till nya jobbet måste han ta såväl färja som buss och tåg.
Efter över ett decennium i regionpolitiken hoppas han kunna lyfta
Miljöpartiets självförtroende i sjukvårdspolitiken, “ett grönare område
än många tror”. #Grönt har träffat Miljöpartiets nyaste riksdagsledamot, Nicklas Attefjord.
Text: Anneli Rannamaa Söderström
Foto: Privat

N

är chansen att intervjua
Nicklas Attefjord kommer är det extra tråkigt
med pandemi. Att göra intervjun
över telefon är inte lika roligt som
att besöka Öckerö på västkusten,
där han bor. Men doften av det
brusande västerhavet känns nästan
när jag når honom på färjan på väg
hem till ön. Öckerö är nämligen
en av två kommuner i Sverige som
saknar fast förbindelse till fastlandet.
– Det är lite speciellt faktiskt,
det är vi och Gotland som inte
har någon bro eller tunnel. Så till
mig får man åka färja. Men de
går dygnet runt och var tionde
minut i rusningstrafik så lite bättre
kommunikationer än Gotland har
vi allt, säger Nicklas Attefjord.
På Öckerö bor ungefär 13 000
personer och det är gångavstånd till
skolan, biblioteket och apoteket.

– Jag bor i ett äldre trähus mitt
på ön men havet är alltid nära.
Det var så man byggde förr, ingen
ville bo strandnära för att slippa bli
utsatt för väder och vind, berättar
Nicklas.
Här bor han med familjen, två
katter och fem hönor.
– Barnen var inte så gamla när vi
skaffade de första hönorna, de var
med och valde ut kycklingar och
namngav dem men så kom räven.
Nästa gäng tog minken. Den tredje
uppsättningen fick helt enkelt heta
“hönor”, det blir enklare så, säger
Nicklas och skrattar lite självmedvetet.
När det kommer till hönorna
är Nicklas särskilt bekymrad över
minkarna som kan ta sig in även i
de minsta hål i stängslen.
– Det är inte många som vet det,
men minkar är en invasiv art precis
som mördarsniglar. Man ska inte
8

släppa ut dem i naturen, de är en
ekologisk katastrof. De ger sig inte
bara på höns, utan också vildfågel
och andra djur, säger han.
INTRESSET FÖR POLITIK har alltid

funnits där, något mamma får en stor
del av äran för. De pratade mycket om
politiska skeenden och händelser när
han växte upp. Med åren blev han allt
mer intresserad av att utforska politiken på egen hand och valet föll till slut
på Miljöpartiet.
– Jag kände mig hemma när jag
kom hit. Jag fick min partifostran
i Miljöpartiet i Kungsbacka på
90-talet. Partilokalen i Kungsbacka
var ett nav för hela den gröna rörelsen i kommunen på den tiden.
I lokalen, som också fungerade
som alternativhandel, samlades såväl
miljöpartister som ekobönder.
– På den tiden fanns det få eller
inga miljömärkta varor på Coop eller

Ica. Det var väldigt givande att det
var så många olika människor som
möttes i vår lokal, vi hade allt från
studiecirklar till kulturevenemang.
Samtidigt konstaterar Nicklas
att tiderna förändras och att partiet
har ett ansvar att hänga med i
utvecklingen och
hitta nya platser att
möta människor
på.
– Tack vare
sociala medier
är det enkelt att
möta människor
med gemensamma
intressen. Jag tror att vi ska vara
där människor är och visa oss relevanta för alla de som precis som vi
vill förändra samhället. Även om
det är skillnad mot hur det var förr
behöver vi söka upp sammanhang
där människor som vill jobba med
hållbarhet finns. Vi ska vara nyfik-

na på vad de vill men också visa
att vi genomför politik som gör
samhället hållbart.

”

TROTS ATT DET var miljö- och
rättvisefrågorna som fick Nicklas att
bli medlem i Miljöpartiet ledde den

kollektivtrafik, men vi fick möjlighet
att ingå i majoritet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och ett
lokalt parti, Sjukvårdspartiet. I den
tombola av förhandlingar som följde
blev det en ordförandeplats över i
en så kallad klassisk beställarnämnd,
berättar Nicklas.
Han beskriver beställarnämnd som “de som sitter
med pengarna och lägger
ut uppdrag till sjukhus och
vårdcentraler”.
– Jag tackade ja till platsen i någon slags bristande
analys av min kompetens,
säger Nicklas och skrattar.
Det var spännande och utvecklande att få lära sig något nytt. Särskilt
rollen som ordförande gav möjlighet
till stor insyn i verksamheterna,
och en chans att få vara med där det
händer.
– Sjukvårdspolitik är faktiskt

Sjukvårdspolitik är
mer miljöpartistiskt än
många tror.
politiska banan in honom på ett helt
annat område. Sjukvårdspolitiken
har upptagit det mesta av hans tid
sedan han kandiderade i regionvalet
2010.
– Då var jag egentligen mest
intresserad av klassiska miljöpartistiska frågor som miljö och
9

Om Nicklas Attefjord
Ålder: 47 år
Bor: På Öckerö i Göteborgs norra skärgård
Familj: Sambo och tre barn i fallande ordning från
20, 18 och 16 år
Gör: Riksdagsledamot för Miljöpartiet de gröna,
ordinarie ledamot i riksdagens socialutskott
Favoriträtt: “En god fisksoppa passar för både vardag och fest.”
Gör helst en ledig dag: “Det beror lite på säsong
men om det är fint väder gillar jag att hålla på i min
trädgård med olika projekt, odla och sånt, eller vara
ute på havet och fiska makrill.”
Oanad talang: “Jag är ganska bra på pistolskytte, det
kanske inte är helt vanligt i vårt parti. Eftersom jag
är i den ärofyllda ålder jag är tävlar jag i veteran-SM
och där vann mitt lag brons.”

mycket mer miljöpartistiskt än
många tror, konstaterar han.
Att Miljöpartiet inte skulle
ha åsikter om sjukvården, en av
välfärdens grunder, beskriver
Nicklas som “helt feltänkt”. Men
han kan också vara självkritisk och
konstaterar att Miljöpartiet inte
alltid har tagit plats i de rum där
besluten om sjukvården fattas.
– Vi har kanske valt att vara lite
väl svala när det kommer till sjukvårdsfrågorna och prioriterat de
nämnder i regionerna som ägnar
sig åt mer klassiska gröna frågor,
som kollektivtrafiken.
Men han tycker sig se att det har
börjat ändra sig. Miljöpartiet är
tydligare i dag inte minst när det
kommer till att driva på för den
nära vården, tillgången till psykiatrin och förebyggande folkhälsa.
– Det svenska sjukvårdssystemet
är väldigt sjukhusfixerat. Vi har

väldigt många sjukhus jämfört med
andra länder och det är ibland bra.
Men i det vardagliga livet är det
primärvården du går till. Och om
man har en bra primärvård känner
din läkare eller din vårdcentralen
dig och då är det lättare att märka
förändringar i måendet så sjukdomar kan upptäckas tidigt. Det är
jätteviktigt för att få en jämlik vård.
En bra primärvård räddar liv
när det kommer till sjukdomar där
möjligheten att överleva är större
ju tidigare sjukdomen upptäcks.
Nicklas lyfter diabetes och cancer
som exempel på när primärvården
är avgörande för att patienten ska
hamna rätt i tid.
– Det ser vi tydligt när vi tittar
på statistiken. Socioekonomiskt
utsatta grupper har en lägre överlevnad. Det är brutalt att bara för
du bor i en viss stadsdel eller har
vissa föräldrar har du ett kortare
10

liv. Det är väldigt orättvist och inte
acceptabelt. Miljöpartiet måste
fortsätta ligga på här.
MEN NU HAR Nicklas, åtminstone
tillfälligt, lämnat regionpolitiken
bakom sig. Vid regeringsombildningen i början av februari utsågs
Janine Alm Ericson till statssekreterare vilket innebar att hennes
riksdagsplats gick till Nicklas.
– Som regionpolitiker får man
alltid förhålla sig till de lagar som
finns och det är bara i riksdagen
man kan ändra lagar. Så på så sätt
är det spännande. Men samtidigt
kan jag sakna att vara nära dem
som besluten berör. Därför tycker
jag det är viktigt att ta sig tid att
träffa människor, organisationer
och regionpolitiker. Att ha “örat
mot marken” så mycket som
möjligt.
Nicklas sitter i Socialutskottet

där allt från socialtjänst och personalpolitik till coronahanteringen
och stöd till regioner avhandlas.
Just nu läggs mycket av tiden på
ANDT-strategin, en strategi för
politiken avseende alkohol, narkotika, doping och tobak.
– Här är det en stor spännvidd
mellan partierna. Vi i Miljöpartiet
vill se en utvärdering av narkotikapolitiken, något vår expertmyndighet också vill. För oss handlar
det mycket om att det ska finnas
möjlighet att få vård för sitt beroende, och det är tyvärr något som
ofta faller mellan stolarna i dag.
I dag kan kommunerna tvångsomhänderta vuxna med beroendeproblematik enligt Socialtjänstlagen, samtidigt som det är
regionerna som har ansvar för
psykiatrin.
– Lagstiftningen för de olika
verksamheterna är tyvärr inte alltid

kompatibla. Beroende klassas sedan
lång tid tillbaka som en sjukdom
och då är det rimligen hälso- och
sjukvården som är ansvarig. Men
här kommer också frågan om
kriminalisering av eget bruk in.
Vi i Sverige har en straffskala
med fängelse som högsta straff för
att ha narkotika i kroppen eller
innehav medan Norge till exempel
avkriminaliserar nu. Det handlar inte som många tror om att
legalisera narkotikabruk utan om
att människor ska kunna erbjudas
vård för sitt missbruk i stället för
att dömas till fängelse.
INFÖR VALET HOPPAS Nicklas att
Miljöpartiet ska ha större kunskap
och bättre självförtroende i hälsooch sjukvårdsfrågor.
– Jag tror att det kommer att bli
en betydande del i valrörelsen och
då kan vi inte lämna walkover till
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de andra partierna. Jag tycker att
Märta Stenevi har gjort det bra
hittills. Hon har verkligen gått in
med ett hungrigt självförtroende i
sjukvårdsdebatten och där kan jag
se ett skifte för oss som parti.
Färjan har varit framme vid
Öckerö en bra stund. Det är sen
eftermiddag och även om trädgårdsarbetet lockar kan Nicklas
inte avsluta arbetsdagen än. Han
ska skriva förslag på svar på de
motioner som handlar om hälsooch sjukvård till Miljöpartiets
kongress.
– Det är jättekul att det finns
ett så stort intresse för de här
frågorna i partiet och att många är
engagerade. Det hade varit mycket
tråkigare om det inte har kommit
in några motioner alls om hälsooch sjukvård, så det är verkligen ett
kärt besvär att hugga tag i detta i
dag, säger Nicklas Attefjord.

Pandemin har fått många att söka sig ut i naturen och med Miljöpartiet i regering skyddas mer natur än någonsin tidigare. #Grönt har listat fem av Sveriges trettio nationalparker – unika områden som är särskilt viktiga att bevara – som du kan besöka i sommar.

1.
2.
3.
4.
5.

I Abisko finns flera leder och naturstigar som löper genom nationalparken.
Med sina mäktiga fjäll, blommande fjällängar, vackra forsar och Skandinaviens största fjällsjö lockar parken många vandrare. Hit kan du ta tåget till
Abisko turiststation och det finns flera boenden både inne i nationalparken
och i byn Abisko. Härifrån kan du också ta dig till Sveriges nordligaste och
kanske otillgängligaste nationalpark Vadvetjåkka. I Vadvetjåkka bör du
dock vara en mycket erfaren vandrare – här finns vare sig stugor, ordnade
rastplatser eller leder.

I Skuleskogen, 13 mil söder om Umeå, kan du vandra längs parkens

långa leder. Njut av storskogen, storslagna utsikter över skog och hav,
de karga hällmarkerna och de rödaktiga granitklipporna. Du kan resa
hit med tåg till Örnsköldsvik och därefter byta till buss. Under sommaren är det endast tillåtet att tälta på anvisade tältplatser. Du kan också
övernatta på någon av campingplatserna utanför parken eller i någon
av parkens sex övernattningsstugor.

Ängsö nationalpark i Stockholms skärgård når du med egen båt eller

turbåt. Sommartid kan du också ta båten som går från Strömkajen i Stockholms innerstad. Väl framme bjuder ön på ängsmark, hagmark, olika typer
av skogar och flera olika sorters orkidéer. Det finns också möjlighet till
guidade turer. Inga övernattningsstugor finns, men en anvisad plats där du
kan tälta om du vill stanna över natten.

Ön Blå jungfrun i Kalmarsund är kanske mest känd för sitt ursprungliga
namn Blaakulla. Även om sannolikheten är låg att få syn på några häxor
eller påskkärringar finns spännande grottor, lummig ädellövskog, släta
berghällar och sällsynta lavar. Du tar dig hit med turbåt från Oskarshamn
eller Byxelkrok på Öland under sommarmånaderna. Övernattning är endast tillåten i vindskydden vid Sikhamn och måste bokas i förväg.

Skånska Söderåsen är ett av norra Europas största sammanhängande
naturskyddade lövskogsområden. Här finns en unik flora och fauna med
hundratals rödlistade arter, dramatiska dalar och strömmande vattendrag. Parken ligger fyra mil öster om Helsingborg och är lätt att nå med
kollektivtrafik. Du kan övernatta i raststugor eller tält. Det finns också ett
vandrarhem nära parken.
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Skogen är ett samhälle

– för fler än oss
Metallpinnar förankrar fantasin i jorden, som för att koppla
ihop våra föreställningar med verkligheten. Men vad är det
vi människor äger? Äger vi daggmaskarna, spindlarna, nematoderna och bakterierna i jorden? Äger vi daggen som bildar
små droppar av vatten på morgonkvisten? Äger vi verkligen
livet, som i grund och botten utgör skogen?

Ett livs levande samhälle, där jättarna består av tiotals meter
höga individer. Det vi kallar träd, men som andra medarter
kanske betraktar som en bostad, ett gömställe, en transportsträcka, eller som en restaurang. Vi är bara en av flera arter
som använder granen i våra liv, mer än 1600 arter i Sverige
är beroende av granen. En del ser vi, andra inte. Många skalbaggar utvecklas innanför barken, och hästmyror passar på
att bygga sina bon inne i stammen, skyddade från omvärlden.
Därinne karvar de ut veden och skapar de vackraste labyrintiska konstverken, ett riktigt höghus. Om en lyssnar riktigt
noggrant kanske en hör små små rörelser, som ett dämpat
regn inifrån stammen.

Dessa frågor är nästan tabubelagda, äganderätten bara är.
Lika tabubelagt som det en gång var att ifrågasätta om jorden
verkligen var centrum för universum, är det idag att ifrågasätta om människan har någon rätt i att härska och förtrycka allt
annat liv på jorden.
När jag befinner mig i skogen, ser jag inte naturresurser, jag
uppskattar inte naturen i kronor och ören. Jag ser det för vad
det är: ett levande system. Och när jag går i skogen, uppskattar jag livet.

Någon som är bra på att höra ljudet av myror som rör
sig inne i en stam med god precision är Europas största
hackspett: spillkråkan. Den svarta stora fågeln med sin röda
hjässa, lyssnar och lokaliserar. Sen hackar den upp trädet
och skickar in sin långa och hullingförsedda tunga, som kan
bli upp till 12 cm. Myrorna äts upp, men trädet med dess
uthackade håligheter finns kvar. Kanske kan en fladdermus
eller pärluggla ha nytta och glädje över spillkråkans kreation.

Rebecka Le Moine,
talesperson biologisk mångfald (MP)

När vi använder granen betyder det oftast att vi hugger ner
trädet och forslar bort det från sin plats. Ofta faller hela
skogsområden offer för samma behandling. Granen tillåts
bli runt 70 år innan den ska skördas. Men kanske hade den
blivit 300 år om vi inte hade huggit ner den, samtidigt som
den hade gett livsförutsättningar för svampar, alger, insekter, fåglar och gnagare. En del av dessa benämner vi som
skadedjur, för de vill åt vår egendom. Vi begär ensamrätt
på träden. Men var går gränsen för vad vi äger? Kanske ser
duvhöken skogen som sin, med koll över vilka som rör sig på
marken. Eller så anser den ensamstående lodjursmamman att
det är hon och hennes barn som äger skogen, den delen av
skogen som vi kallar revir? Eller är det så att skogens konung
älgen ser sig själv som härskare?

Foto: Satu Knape

FEM MAGISKA NATIONALPARKER
SOM DU KAN BESÖKA I SOMMAR

Men vi har i alla fall något de inte har. Vi har kartor, som
med stöd från juridiken delar upp var ägande börjar och
slutar. Ägarnas namn varierar men arten är densamma.
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“DET MÅSTE SYNAS
ATT VI HAR KUL!”
Katrin Wissing, 41 år, från Duved i Åre kommun, är Miljöpartiets nya
partisekreterare. Om hon får bestämma ska det blir roligare att vara miljöpartist, inte minst för varje enskild medlem som bidrar i valrörelsen. #Grönt
fick en pratstund med Katrin bara timmarna efter att hon blev vald.

Text: Anneli Rannamaa Söderström
Foto: Henrik Svensson Karlsson

E

xtrakongressen har precis
avslutats och Miljöpartiet de
grönas nya partisekreterare
Katrin Wissing har redan hunnit
prata med ett antal journalister.
När vi rings har hon precis försökt
komma ner i puls lite genom att
dela en pizza med en god vän, men
hon är fortfarande märkbart uppe i
varv. Och glad. Framförallt är hon
glad.
– Det känns helt fantastiskt
och så kul att medlemmarna har
gett mig förtroendet att få vara
partisekreterare för Miljöpartiet,
säger hon.
Katrin medger att det har varit
en nervös tid. Det fanns många
kompetenta kandidater, som det
brukar vara när Miljöpartiet ska
välja personer till förtroendeuppdrag, och hon vågade inte riktigt
tro på att hon skulle bli vald innan
valresultatet presenterades. Detta

trots att hon var riksvalberedningens förslag.
– Även om det har varit en otroligt rolig process inför valet med
utfrågningar och en massa engagemang från medlemmarna känns
det skönt nu när valet är över och
jag kan få sätta igång och jobba på
riktigt, säger Katrin.
VEM ÄR HON då, den 41-åriga
tvåbarnsmamman från Jämtland?
De senaste åren har hon varit
gruppledare för Miljöpartiet i Åre
kommun och vice distriktsordförande för Miljöpartiet Jämtland/
Härjedalen. Men innan dess har hon
jobbat i kök, som trafikledare och
som klubbarrangör.
– Förutom klubbar i Åre, Östersund och Stockholm har jag bland
annat arrangerat en endagsfestival,
Rundgång fågelsång, som är döpt
efter en Bob Hund-låt. Det är lite
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kul och något som inte alla vet om
mig, berättar hon.
På fritiden är det utförsåkning på
vintern som gäller, “kanske inte så
oförutsägbart för någon som bor i
fjällen”, och på sommaren tar trädgården upp den mesta av tiden.
– Jag odlar mest blommor, jag
älskar funkior! Jag tror att jag har
runt trettio olika sorter i trädgården.
Medlem i Miljöpartiet blev hon
redan i mitten av 90-talet. Hon var
engagerad i Agenda21, FN:s dåvarande hållbarhetsmål som nu har
ersatts av Agenda 2030.
– Jag insåg redan då att möjligheterna att förändra världen är så
väldigt beroende av politiken och
därför blev jag medlem i Miljöpartiet. Men sedan fick jag barn tidigt
så det dröjde till valet 2008 innan jag
engagerade mig i partiet på allvar.
Då kandiderade jag till distriktsstyrelsen
här i Jämtland/Härjedalen och blev vald.

ATT VARA PARTISEKRETERARE tror
hon kommer passa henne bra. Intresset för kommunikation är stort och
hon beskriver sig själv som social.
Att få åka runt och träffa medlemmar och förtroendevalda ser hon
fram emot.
– Och nu blev det ju en plats
ledig så man får ta de chanser man

”

Miljöpartiets distrikt och lokalavdelningar och få höra mer om
hur deras behov ser ut och vad de
behöver hjälp med för att stärka
partiet lokalt. Förhoppningen
är att göra det lättare för alla i
Miljöpartiet att möta väljare och
prata politik på ett enklare sätt som
engagerar fler.

Vi ska prata mer med
människor.

får, säger hon och skrattar.
Det kommande året kommer
av naturliga skäl att ägnas mycket åt den stundande valrörelsen.
Katrin hoppas att smittspridningen
kommer att fortsätta minska. Så
snart som möjligt vill hon besöka

– Jag tror ju att vi pratar för lite
med människor. Vi har så mycket
att säga att vi håller monolog i
stället för dialog. Kanske har vi
också varit lite för akademiska
och fyrkantiga. Även om vi har
kommit en bit på vägen är det en
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hel del kvar att göra för att vi ska
klara av att möta väljare på ett sätt
som gör att de känner sig tilltalade
av oss som parti.
DET VIKTIGASTE FÖR Katrin är dock
att det ska vara kul att vara miljöpartist och att det ska vara enkelt att
som nybliven medlem engagera sig
i partiet.
– Jag tror att vi måste bygga
gemenskap och glädje så att det
syns utåt att ett partiengagemang
inte bara handlar om uppdrag och
förhandlingar. Det måste synas att
vi har kul tillsammans om vi ska
kunna locka fler att engagera sig
och bli medlemmar. Det tar ganska
mycket kraft att regera eller sitta
i opposition och då behöver man
uppmanas till att också ha roligt
mellan varven så att vi orkar hålla
ut och kämpa på, säger Katrin
Wissing.

#
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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.

FASTIGHETSMARKNADENS
SEGREGERING HINDRAR KONSTEN

ÄR MP EMOT RESURSSLÖSERI?

M

ånga av oss har trott på Miljöpartiet i snart
fyrtio år. För oss är det en självklarhet att MP
är det bästa partiet. Men för 98 procent av den
äldre väljarkåren är det inte alls självklart. Vad har MP
hittills erbjudit de drygt två miljoner svenskar som är över
65 år? Länge hade partiet ingen äldrepolitik över huvud
taget, men när den så småningom ändå började utformas
handlade den om hemtjänst, äldreboenden och sjukvård.
Gott så, de som behöver samhällets stöttning ska givetvis få
den, men det är en uppfattning som vi delar med de övriga
riksdagspartierna.
Enligt Socialstyrelsen bor fortfarande 88 procent av de
över åttio i det egna hemmet, och 78 procent klarar sig utan
hemtjänst. Så vad är det då för berättelser Miljöpartiet idag
berättar om de två miljoner människorna?

I förslaget till Valplattform stycke 2.6 Äldre står det: “Det
är viktigt att samhället finns där när hälsan sviker och
att äldre fortsatt ska ha rätt till sin integritet och självbestämmande. Äldre ska kunna delta i och uppleva social
samvaro och gemenskap i så stor utsträckning som de vill
och orkar.”
Man kan lugnt säga att vi blev provocerade av tonfallet.
Vi vill att man talar MED oss och inte OM oss. Vi vill inte
tillbringa våra seniorår som konsumenter och turister i en
värld, som behöver krafttag för att överleva och utvecklas
på ett hållbart sätt. Vi vet att vi och många andra seniora
människor har mycket att bidra med i det nya samhällsbygge MP vill ha. Slösa inte bort den resursen! Fråga oss
vad vi kan och vill göra och ge oss plattformar att agera
ifrån.
Styrelsen för Gröna Seniorer Väst

ARG SOM ETT BI!

N

u undrar ni väl vad jag surrar om? Jag får väl
presentera mig. Ett tambi är jag, en sådan där nyttoinsekt som förser er med honung. Jag blir riktigt
stingslig när jag tänker på hur mobbad och illa behandlad
jag blir. Inte bara det att det sprutas gift på vår mat, vi blir
färre och färre. Vi får flyga längre och längre för att hitta
något matnyttigt. Stressigt blir det också när det finns bara
en blomning att ta av. Rapsblommor får väl gå, men före
och efter blomningen vad finns då? Monokultur är det
värsta ordet jag vet.
Äldre bin har berättat för mig om när det fanns örter i
överflöd. Det fanns dikesrenar (det är inte renar i ett dike),

åkerholmar, skogsbryn och skogsgläntor. I dag skall varje
centimeter odlas upp ända ut till asfalten. Jag funderar på
allvar att flyga härifrån, då kan odlarna stå där med sina
mindre skördar. Rätt åt dem. Men de som har det riktigt
besvärligt är mina släktingar vildbina. De har ingenstans
att bo. Snart finns de inte mera. Tur i alla fall att det finns
biodlare och en och annan miljöpartist.
Nej, nu skall jag flyga en sväng. Sedan sticker jag. Hej.

D

römmen om ett grönare och mänskligare
samhälle kan bäras upp av de oberoende
konsterna om dessa får en central plats i
storstaden. Jag vill påstå att hindren kommer från
fastighetsmarknadens arrogans och ovilja att öppna
upp för konst och kreativa näringar. Orimligt höga
hyror och markpriser tömmer staden på kreativ
kraft. Konstnärer av alla slag har dåliga förutsättningar och samhället förlorar därmed mycket
kreativitet. Det fria kulturlivet är ett ideal som har
svårt att komma till stånd i den segregerade och
överplanerade staden.

Living arts har genom sin systematiska sökning av norra närförorten i Stockholm upptäckt ett imponerande
antal övergivna historiska gamla byggnader som inte
används. Vi har sedan 2019 kontaktat en rad olika fastighetsägare för att få tillgång till en av dessa byggnader,
utan resultat. Diskussionen stannar ofta vid prisnivåer,
detaljplaner eller helt påhittade renoveringsbehov.
Konstnärer har i början av sin karriär inte råd att betala
så kallade marknadshyror; däremot skulle de kunna
ge nytt värde till dessa anrika byggnader. Sociala och
kulturella värderingar verkar helt glömmas bort när
allt handlar om vinst per kvadratmeter. Dessa k-märkta
byggnader kan inte alltid rivas; då får de stå tomma
istället. Ironiskt slöseri när man vet behovet av både
bostäder och verkstäder i staden. Fastighetsmarknaden
fungerar tyvärr så att ägarna, även statliga, föredrar att
det står tomt framför att sänka priserna eller anpassa
hyreskontrakt till konstnärligt företagande.

Konstnärer är ofta högutbildade men kan sällan leva
på sin konst, vilket ytterligare har förvärrats under
pandemin. Det är därför bråttom att skapa hållbara
produktionsplatser för den levande konsten; dessa
platser bör ha fokus på konstnärer som befinner
sig i början av sin karriär och behöver nå ut till sina
publiker och kunder.

Hållbara produktionsplatser för konst och kreativa
näringar kan bara skapas med en stark politisk vilja,
vilket vi tror Miljöpartiet kan och bör stå för. Återvinning av klassiska byggnader kommer att göra staden
mer attraktiv och i samma veva sysselsätta allt från
vaktmästare till kock, från konstkritiker till scenartist.
Konsten är livsviktig för ett hållbart samhälle och den
är alltid en investering för framtiden.

Idag tvingas ofta konstnärer arbeta långt från stadskärnorna, i trånga oattraktiva lokaler som totalt saknar konstnärlig karaktär. Samtidigt finns det många
övergivna kulturmärkta byggnader i Stockholmsregionen som huvudsakligen ägs av staten. En verklig
cirkulär ekonomi skulle kunna komma till stånd, där
konstnärer intar och tar hand om vårt gemensamma
bestånd av historisk arkitektur, samtidigt som de får
tillgång till fina och relativt centrala produktionsplatser till skäliga priser.
De höga priserna på fastighetsmarknaden skulle
kunna tyda på en brist av byggnader. Men Klostret

Emilie Reinhold
kulturföretagare och miljöpartist

Sten-Ove Hermansson
MP Vänersborg
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MEDLEMSNYTT
Kallelse till kongress

Välkommen till Miljöpartiet de
grönas kongress som kommer ske
digital den 15–17 oktober 2021.
Kongressen kommer framför allt
att behandla förslaget till valplattform och andra propositioner
från partistyrelsen samt motioner
från medlemmar, avdelningar och
nätverk. Kongressen väljer också
personer till olika förtroendeuppdrag.
På grund av pandemin kommer
kongressen genomföras digitalt
och beslut kommer i första hand
att fattas på VoteIT, Miljöpartiets
digitala system för debatt och beslut. Ombud, ersättare och övriga
medlemmar kommer kunna följa
kongressen dels via VoteIt samt via
en sändning på internet.
Det har tidigare kommunicerats att
kongressen skulle komma att delas
upp på en ordinarie kongress till
hösten och sedan tas upp igen till
våren som en bordlagd kongress
alternativt en extra kongress. Så
kommer det inte bli, partistyrelsen
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har fattat beslut om att allt som ska
tas upp på ordinarie kongress tas upp
på höstens kongress. Arbetet på
VoteIT kommer påbörjas några veckor innan kongressen och det kommer
finnas beredskap och förslag på hur
beslut kan fattas efter kongressen om
allt inte hinns med.
Kongressens sida på engagera.mp.se
uppdateras löpande med information
om kongressen och dess praktiska detaljer. Du hittar information om kongressen på https://engagera.mp.se/
kunskap/kunskapsbank/5-kongress/
Kongresskansliet kontaktas på
kongress@mp.se

Miljöpartiet fyller 40 år

Den 20 september 1981 grundades
Miljöpartiet de gröna i Örebro, då
under namnet Miljöpartiet. Detta
uppmärksammas bland annat genom
att MP Örebro och MP Örebro län
bjuder in till ett digitalt evenemang
kvällen den 20 september i år.
Skriv in datumet i kalendern redan
nu och håll utkik på engagera.mp.se

efter mer information. Hur skulle
du vilja fira våra fyrtio år? Mejla
gärna service@mp.se och berätta
om din lokalavdelnings firande.

Partikansliet sommarstängt

Under perioden 3 juli till 1 augusti
har många på partikansliet semester. Telefonväxeln håller därför
stängt under denna period.

Få senaste nytt – skapa ett
konto på Engagera dig

På Engagera dig får du senaste
nytt från partiet och kan också diskutera politik med andra
medlemmar. Där kan du också
läsa fördjupad information och få
information om våra evenemang.
Om du inte redan har ett konto på
engagera.mp.se – skapa ett i dag!
Engagera dig är partiets huvudsakliga kommunikationskanal.
Glöm inte att koppla kontot till
ditt medlemskap för att få tillgång
till alla delar av sajten. Om du
behöver hjälp kan du kontakta
service@mp.se.

Fortsätt vara medlem i
Miljöpartiet!

Som medlem kan du påverka och
bidra till Miljöpartiet de grönas
fortsatta arbete. Tillsammans
når vi ut till ännu fler och får en
starkare röst både i Sverige och i
världen. Vi kan bygga ett hållbart
samhälle, men vi behövs allihop.
Du är viktig!
Om du inte har betalat din medlemsavgift än hoppas vi att du vill
göra det nu. Har du några frågor
om din medlemsavgift kontakta
service@mp.se.

Vill du få medlemstidningen
Grönt i brevlådan?

Numera skickar vi i första hand
medlemstidningen #Grönt digitalt
till alla medlemmar. Om du vill få
tidningen i din fysiska brevlåda
måste du höra av dig till service@
mp.se och tala om att du önskar få
papperstidning. Om du redan har
meddelat service@mp.se att du vill
fortsätta att få tidningen i brevlådan behöver du inte göra det igen.
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