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Från redaktionen

Först firar vi, sen ökar vi!
Så här 40 år in i vårt partis levnadsbana tycker jag att
alla vi som tillsammans är Miljöpartiet ska ta oss tid att
fira de stora gröna segrar som dessa år av hårt arbete
har inneburit. Att vi tillsammans ser till de alla stora
förändringar i Sverige som nu sker på grund av vårt
gemensamma engagemang är något som jag tycker ska
fylla oss med den stolthet som finns i Miljöpartiet när
vi är som allra bäst. Sverige är ett betydligt grönare
land idag jämfört med när vi bildades i Örebro i september 1981. Det är ett fantastiskt fint betyg för vårt
hårda slit och arbete under alla dessa 40 år av kamp,
oftast i hårt motstånd.
Några av mina personliga favoritreformer som Miljöpartiet har genomfört under alla dessa år är bland
annat den riktade gröna skatteväxlingen som fick
bort villaoljan i början av 2000-talet och införandet
av trängselskatten i Stockholm ungefär samtidigt. Reformer som snabbt fick stort genomslag och visade på
effekten av grön politik. På senare år har “the Swedish
proposal” nu minskat utsläppen och givit rekordhöga
priser för att släppa ut koldioxid inom EU. Industriklivet har lett till stora gröna industrisatsningar och nya
gröna jobb i hela Sverige, men framförallt i den norra
delen av vårt land. Det här är satsningar och reformer som nu ställer om Sverige och som vi kommer
se positiva effekter av under lång tid framöver, både
för samhället i stort och för så många människor som
nu får nytt hopp. Vi håller på att tillsammans bygga
ett nytt, grönt och modernt folkhem i Sverige. Det är
viktigt att vi ett jubileumsår som detta kommer ihåg
just det. För våra gröna segrar är värda att fira!

MANUSSTOPP 19/11

Sen när firandet är över ser jag fram emot att tillsammans med er få påbörja de nästa 40 åren i vårt partis
historia. Vi är långt ifrån klara och vi har så många
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projekt och reformer som vi har kvar att genomföra.
Men det är också bråttom. Vi har tio år på oss att skapa ett nytt grönt samhälle, som inte skadar klimatet
och miljön och som alla, oavsett bakgrund, kan känna
sig välkomna i. Som grönt parti i Sverige har vi en
helt avgörande roll i att se till att vi genomför de steg
som tar oss till det samhället. Och det är bara vårt
gemensamma engagemang som kommer se till att vi
lyckas med den stora och viktiga uppgiften.
Så stort tack för allt ni gjort under åren och det ni
fortsätter göra för Miljöpartiet och för samhället i
stort! Att få möta väljarna tillsammans med er i den
kommande valrörelsen fyller mig med enormt mycket
hopp och glädje. Efter nästan två år av digitala möten
och social distans så hoppas jag verkligen att ni är
lika taggade som jag på att gå ut och möta väljarna
med alla våra 40 år av reformer i ryggen. Och att få
berätta om det nya gröna samhälle som vi har börjat
bygga och som vi vill ha fortsatt förtroende för att få
förverkliga. För det är ingen som kommer att berätta
om våra ideer och visioner åt oss, vi måste ut och
prata med folk på stan, knacka dörrar och kampanja
på sociala medier. I det arbetet lovar jag att stå med er.
Nu behövs våra gröna krafter mer än någonsin!
Så imorgon kavlar vi upp ärmarna och fortsätter vår
resa mot det gröna samhället. Vi börjar med att vinna
valet 2022 och sen bara ökar vi tills vi på vår gemensamma 80-årsdag kan se tillbaka på hur vi byggde det
sköna, gröna, moderna folkhemmet Sverige.

PER BOLUND, SPRÅKRÖR (MP)
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Hej!
Det känns roligt att få presentera mitt
första nummer av tidningen Grönt.
Jag heter Matilde Hardt och har varit
engagerad i partiet i några år. Numret
du har i handen handlar om ett
firande, och det är inte vem som helst
som fyller år, utan det är vi. Alla som
kämpat olika länge och på olika sätt för
ett grönare Sverige. Tillsammans är vi
kanske den fräschaste fyrtioåringen i
hela landet.
I den här tidningen har du möjlighet
att träffa några av de personer som
var med från allra första början. Per
Gahrton som tog initiativ till partiet i
en debattartikel i DN 1980. Eva Goës
som blev partiets andra kvinnliga
språkrör och som än idag kämpar
med samma glöd som hon gjorde på
åttiotalet. Vi har även pratat med Maria
Wetterstrand om varför hon gick med i
partiet, och Peter Eriksson ger sina fem
bästa tips till dig som vill engagera dig.
Författaren Victor Hugo har sagt att 40
år är ungdomens ålderdom. I förhållande till andra partier är Miljöpartiet
ett ungt parti. Vi var snabba att inse
att klimatförändringarna är här, och
kloka nog att förstå att klimatet inte
kan vänta. Alla som intervjuats har fått
reflektera över Miljöpartiets segrar och
var vi är om 40 år. Någon hoppas på
en grön omställning, en annan på att
alla i Sverige känner en miljöpartist.
Vad hoppas du? Bläddra och läs deras
reflektioner. Förhoppningsvis startar
det funderingar hos dig. En sak är
säker. Det är upp till oss medlemmar
att avgöra Miljöpartiets väg framåt och
visa att vi behövs.
Trevlig läsning!
Från redaktören som föddes samma år
som Miljöpartiet.

MATILDE HARDT
REDAKTÖR

DEN GRÖNA TIDSLINJEN
I 40 år har Miljöpartiet de gröna tagit strid för jämställdheten, naturen, klimatet och
kommande generationers rätt till ett gott liv. Mycket har hänt, och många segrar har
vunnits. Här gör vi några nedslag i historien.

2003. Sverige säger nej till att
gå med i Ekonomiska och
monetära unionen, EMU.
Många miljöpartister känner
stor glädje efter att ha vunnit
över ja-sidan.
2010. Nu går vi framåt! Miljöpartiet får hela 7,34 procent av
rösterna i riksdagsvalet.

September 1988.
Miljöpartiet kommer
in i riksdagen. 20
riksdagsledamöter
tågar in i salarna,
ackompanjerade av
ett sambaband.

Söndagen den 20 september 1981,
kl. 11:37. Miljöpartiet bildas vid ett
möte i Karolinska skolan i Örebro.

2014. Vi ingår för första gången i
regering, tillsammans med Socialdemokraterna. Det resulterar i mer
grön politik än någonsin tidigare.

2003 Torskfiskestopp i Östersjön!

28-30 november 1986. Miljöpartiets ungdomsförbund Grön
Ungdom bildas på Sollentunaholms slott.

31 maj-3 juni 1984. Språkrörssystemet införs med en man
och en kvinna. De första språkrören blir Per Gahrton och
Ragnhild Pohanka.

1994. Miljöpartiet tar
sig tillbaka in i riksdagen efter att ha åkt
ur 91. Och nu sitter vi
kvar!

2002. Miljöpartiet kommer in
i Regeringskansliet för första
gången. Vi får in tjänstemän
på sex olika departement och
får vara med och påverka budgeten mycker mer än tidigare.

Januari 2018. Klimatlagen blir verklighet.
Nu får Sverige ambitiösa, långsiktiga och
bindande klimatmål, samt ett klimatpolitiskt råd.

4-6 januari 1985.
De gröna läggs till
i partinamnet.

November 1984. Miljöpartiet
samlar in pengar till partiet
genom att uppmana medlemmarna att ge blod. Initiativet
ger knappt 500 kr.
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September 1995. Första
EU-parlamentsvalet,
Miljöpartiet får 17,2 procent.

1998. Den första ordnade
miljölagstiftningen,
Miljöbalken, antas i riksdagen.
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Måndagen den 20 september 2021.
Miljöpartiet firar 40 år med en
digital medlemsfest på Karolinska
skolan i Örebro.

Foto: Privat

Över 40 år har gått sedan Per Gahrton tog initiativet till att bilda ett nytt parti. Inte
visste han då att partiet så småningom skulle räcka hela vägen till en regeringsposition,
ministerposter och ett stort inflytande över Sveriges klimatpolitik. Men blev det som
Gahrton tänkte sig med Miljöpartiet?

S

som Märta Stenevi lyfte i sitt Almedalstal i
somras, bildades Miljöpartiet för över 40 år sedan i en lägenhet på Henriksdalsberget i Nacka,
strax utanför Stockholm. Ägaren till lägenheten var
ingen mindre än Per Gahrton. Han är anledningen till
att Miljöpartiet överhuvudtaget existerar.
– Det var ett tjugotal personer som samlades
hemma hos mig. Sådana som tröttnat på andra partier,
till exempel Folkpartiet, som jag själv tillhörde i flera
år. Vi fick med oss några från miljörörelsen också,
säger han.
Ett år och några partistadgar senare bildades Miljöpartiet officiellt på en partikongress i Karolinska aulan
i Örebro. Därefter kom de in i riksdagen på första
försöket, 1984. Men det var ingen dans på rosor.
– Vi blev fruktansvärt jagade och uthängda av
media. De kallade oss för flummisar, kommunister
och så vidare. Det här var ju innan internet och sociala
medier fanns, men var på samma nivå i tidningarna
som det är på sociala medier nu.
I BÖRJAN KALLADES Miljöpartiet ofta för “Gahrtons
parti”, vilket gjorde att Per försökte hålla sig lite i
bakgrunden. Allt för att inte stjäla fokus från partiet och
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sakfrågorna, som han menar är samma som Miljöpartiet
driver än idag.
– Vad partiet tycker i sitt partiprogram har inte
ändrat sig särskilt mycket. Det är fortfarande samma
grundläggande principer om ekologi, fred och så vidare, men vi har tyvärr inte haft så mycket inflytande på
vissa områden. Det är oerhört beklagligt.
Per syftar på Nato och militär värnplikt, som han
menar tillhör 1800-talet – men även avvecklingen av
vapenexport och kärnkraft.
– Kärnkraften tror jag faktiskt att vi kommer lyckas
med. Den ser ut att försvinna, även om jag tycker
att det går åt helvete för långsamt med sossarna och
Stefan Löfven. Vapenexporten är jag inte lika optimistisk om. Där finns det jättelika ekonomiska intressen.
Men att ge upp är inget alternativ. Per tycker att
Miljöpartiet måste fortsätta upprätthålla trycket i
frågorna som vi driver.
– Vi måste se till att klimatomställningen inte bara
ses som en uppoffring, utan även en förbättring av
livskvalitén, som Märta säger. Det ska vara kul att
vara miljökämpe och miljöpartist.
IDAG HAR PER Gahrton hunnit bli 78 år gammal och lagt
politiken bakom sig. Han hann med att vara språkrör,
sitta i Europaparlamentet och representera Gröna Seniorer. Numera ägnar han sig åt att skriva memoarer. De är
fyllda med bra minnen, som riksdagsinträdet 1984, men
även interna bråk från när Miljöpartiet åkte ut ur riksdagen 1991. Förhoppningen är att memoarerna ska leda till
en bok som ska publiceras innan Per fyller 80 år.
Per tror att Miljöpartiet kommer bli minst lika
gammalt som han själv. Men det är främst genomförandet av klimatåtgärderna som kommer avgöra hur
MP ser ut om ytterligare 40 år, menar han.
– Vi får hoppas att många problem är lösta då, med
plast i haven och så vidare. Om inte, måste Miljöpartiet vara som idag, eller kanske ännu tuffare. Annars
får vi kanske driva andra frågor. Det vi ställs inför om
40 år beror helt enkelt på om problemen finns kvar
eller inte, säger Per Gahrton.
Text: Christopher Engberg Dahl

HALLÅ
DÄR ...

Maria Wetterstrand är den politiker som tillsammans med
Peter Eriksson suttit längst som språkrör. Här svarar
hon på fem snabba frågor.

… MARIA
WETTERSTRAND
Du gick med i partiet redan som tonåring, varför gick du med och varför
blev du kvar?
– Det hade kommit Muf:are och
SSU:are till vårt högstadium för att värva nya
sympatisörer. Jag tyckte de var idioter och gick därför
med i Miljöpartiet. Sedan blev jag kvar för att jag hade
roligt. Vi gjorde saker som jag gick igång på och som
var viktiga, och vi hade kul. Det är även mitt tips till
alla medlemmar och lokalavdelningar i Sverige: Vill vi
få folk att stanna? Se till att ha roligt.
Du satt som språkrör från 2002-2011. Hur var
dina nio år som språkrör?
– Intensiva! Jag lärde mig mycket om hur media
fungerar. Många undrar varför politiker bara käbblar
med varandra. Det är ju tyvärr ett samspel mellan journalister och politiker. Journalisterna vill ha de mest
klickvänliga rubrikerna, samtidigt som politiker strävar efter att synas. Vi som konsumerar media är också
medskyldiga, eftersom vi läser en viss typ av artiklar.
Jag skulle önska att alla gör en gemensam insats för att
höja nivån på det intellektuella samtalet. Om vi låter
bli att klicka på vissa rubriker kanske även samhällsdebatten ändrar form och innehåll.

Foto: Fredrik Hjerling

“DET AVGÖR HUR PARTIET SER
UT OM YTTERLIGARE 40 ÅR”

jag nöjd. Sedan var det väldigt bra att vi fick igenom
flyktingamnestin, där gömda barnfamiljer fick en
chans att söka asyl på nytt. Det gjorde så att många
fick en chans att stanna i Sverige.

Du fick barn under dina år som språkrör, hur
lyckades du parera småbarnsåren med karriären?
– Jag försökte vara lat. Det är också min grundläggande natur. Men det är klart, efter nio år, var jag väldigt utarbetad. Mitt bästa råd är nog att acceptera kaos.
Lägg inga förväntningar på att det ska vara perfekt
hemma - det är okej att det inte är det.

Hur ser den gröna rörelsen ut om 40 år?
– Det kommer alltid att behövas en rörelse som
kämpar för intressen som inte är egenintresse. Jag
tror att den gröna rörelsen måste bidra till att både
vara bred och intellektuell. Tänk, om vi kunde våga
visa utåt, att det förekommer diskussioner inom den
gröna rörelsen. Att det är okej att tycka lite olika om
du är beredd att ta en intellektuell diskussion för att
hitta den bästa lösningen. Då blir det också roligare
att vara med i den gröna rörelsen.

Vilka är partiets största segrar?
– Jag är ett stort fan av miljöskatter, så alla gånger vi
lyckats få igenom någon form av grön skatteväxling, är

Text: Matilde Hardt
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“MILJÖPARTIET ÄR SOM
SYTT FÖR MIG! SOM
HAND I HANDSKE.”
Året var 1982. Genom en annons i tidningen hamnade Eva Goës på
sitt första möte med Miljöpartiet. Hon minns att dörren var låst, men
att någon såg henne genom fönstret och sprang för att öppna. Sedan
var hon fast. Fast för livet.
Text: Matilde Hardt
Foto: Arkiv/Privat

M

iljöpartiets andra kvinnliga språkrör, Eva Goës,
slår på videokameran
och avfyrar ett stort leende när hon
konstaterar att vi matchar varandra
i gult. Glädjen och närheten till
skratt smittar av sig genom hela
vårt samtal. Det var språkrören
Eva Goës och Birger Schlaug som
tillsammans ledde Miljöpartiet in i
riksdagen 1988.
– Vi dansade in i riksdagen.
Människor i Sverige ville ha en
förändring och röstade in oss trots
att vi inte lovat guld och gröna
skogar - endast gröna skogar!
EVA BERÄTTAR ATT hon under hela
sin uppväxt varit omgiven av starka
kvinnor som inspirerat henne. Både
hennes mamma och mormor blev
tidigt änkor och ensamstående med
flera barn. Genom hennes mamma
och mormor fick Eva de grundvär-

deringar hon burit med sig, om miljö
och fred, öppenhet och omtänksamhet.
– Mormor skötte ett litet
jordbruk i Nordnorge och var den
klokaste jag visste! Somrarna i
Norge har präglat min syn på livet.
Här tog man tillvara på jorden och
naturen. Jag lärde mig vad livskvalitet är: ren luft och rent vatten.
Och att alla människor behövs, hur
små de än är, berättar Eva Goës.
HÖSTEN 1981 FLYTTADE Eva och
hennes make Stefan Goës till
Härnösand. De var båda engagerade i
motståndsrörelsen till kärnkraft och
besvikna på de etablerade partiernas
politik. Genom en annons i tidningen hamnade Eva, Stefan och deras
yngsta barn Anna på ett möte med
det nya Miljöpartiet. I handen fick de
ett idéprogram. Eva Goës minns att
hon läste igenom alla punkterna och
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tänkte, “det stämmer och det stämmer
och det stämmer”.
– När jag såg alla de fantastiska
idépunkterna som fanns i programmet var det bara att säga, “ja”, för
mig. Det var så mycket som bara
klingade rätt. Det var aldrig en specifik fråga, utan det var allt, konstaterar hon.
Med rasande fart närmar sig valet
82. Eva blir övertalad att stå på
landstingslistan. En månad före valet
lyckas Miljöpartiet hyra en tillfällig lokal, mittemot biblioteket och
teatern.
– Vi hade en fantastisk valrörelse. Anna, mitt yngsta barn, var
knappt ett år och var med överallt.
Hon var sockersöt och kröp runt i
lokalens skyltfönster som en levande
skyltdocka. Alla som passerade ville
komma in och prata, skrattar Eva.
Och inget kunde stoppa deras
lokalavdelning. Inte ens när alla

valutskick slängdes i en portgång
intill en gammal källarlokal. Miljöpartiet och dess gröna anhängare
skaffade snabbt nya valutskick med
valsedlar och cyklade själva ut och
la dem i postlådorna. Som enda
lokalavdelning i Härnösands län
lyckas de ta sig in i
kommunfullmäktige
1982.
OPTIMISTISK,
PÅLÄST OCH

– Jag hade ständigt kontoret i
fickan! Det var så kul och så många
möten med fantastiska människor,
berättar Eva.
Ett år senare deltog hon på deras
första kongress i Uppsala tillsammans med fem andra Härnösands-

”

SÅ INTRÄFFAR KÄRNKRAFTSOLYCKAN

i Tjernobyl, den 26 april 1986. Eva
Goës åker till kongressen i Mölndal, via ett hastigt stopp i Borlänge.
Kvällen före kongressen framställer
hon och Miljöpartiets första kvinnliga
språkrör, Ragnhild Pohanka, flygblad
om Tjernobyl och kärnkraft. Flygbladen delar de
ut i duggregn i Borlänge.
När de väl kommer fram
till kongressen i Mölndal blir hon och Birger
Schlaug valda till nya
språkrör.
– Det var intensiva
och utmanande år! Jag
minns alla sängar jag
sovit i, alla miljöpartister
jag bott hos, och alla nya människor
jag träffat. Om jag blundar kan jag
fortfarande se alla maskrosor som
de pyntat borden med. Det var en
underbar känsla. Jag upplevde det

Jag minns alla sängar
jag sovit i, alla miljöpartister jag bott hos, och
alla nya människor jag
träffat.

organiserad sätter
Eva Goës fart på
kommunen. Tillsammans med sina
partivänner kämpar
de mot atomsopor
i Godmark, ett par mil bort. De får
även igenom en satsning på vätgas
inför kommunens 400-årsjubileum
och de inför praktisk ekologisk
utbildning i skolan.

bor. Plötsligt är Eva invald i det
politiska utskottet, och får direkt
tunga uppgifter.
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Om Eva Goës
Ålder: 74 år
Bor: I Härnösand
Favoritmusik: Hoola Bandoola Band. ”Som nyförälskade spelade vi Hoola Bandoola till förbannelse
- speciellt albumet Vem kan man lita på?”
Senast lästa bok: När kräftorna sjunger av Delia
Owens.
Gör: Vice ordförande i Härnösands energi- och miljöaktiebolag (HEMAB), Valberedningens ordförande,
Registeransvarig, Webbansvarig och Medlemsvårdare som uppmärksammar medlemmar i glädje och
sorg.
Om Klimatångest: “Det är inte konstigt att
människor känner klimatångest. Vi måste ta tillvara
på goda krafter, som Greta till exempel, hon är helt
fantastisk. Vi behöver ge unga människor ett hopp
och vi behöver prata med dem. Jag har varit på alla
Fridays for Future före pandemin och startat Grön
Ungdom här i Härnösand.”

som rena rama frälsningsmötet
fyllt med politik.
Åren innan valet 1986 fanns
känslan av medvind. Fem framträdanden om dagen, på flera olika
platser, dag ut och dag in. Eva
älskade att tala på torget inför folk.
Det enda språkröret begärde var att
få smälta maten i tio minuter efter
varje lunch.
– Jag fick så mycket energi av alla
människor! Vi var ute i ekobyar
och pratade med personer från
alternativrörelsen. Vi trodde verkligen på ett nytt samhälle och att
alla kan ställa om, säger hon.
DET VAR DE äldre männen på lokal
nivå som först gav utrymme till
kvinnorna. Utrymmet på riksnivå
däremot, krympte snabbt. Det startades en tjejgrupp runt Eva för att
stötta henne.
– Vi försökte på olika sätt. Under

kongresserna tände vi ett ensamt
ljus i lokalen. När sedan någon
kvinna gick upp i talarstolen, skulle
hon se ljuset, och komma ihåg att
de andra kvinnorna stod bakom
henne, berättar hon.
Eva Goës menar att klimatet
var särskilt tufft för de kvinnor
som bröt mot den “politiska
normen”. Eva gillar att sjunga,
kramas och skratta, samtidigt som
hon jobbar fram faktaunderlag och
reviderar program. Hon minns
mediadrevet sista veckorna innan
valet. Det var några journalister
som skrev att hon släppt iväg sin
son till skolan med gummistövlar
en kall vinterdag. Andra skrev att
hon spelat in en förlossningsfilm.
– Hetsjakten var total. De sista
veckorna jagade de alla politiker.
Men när de försökte fälla mig, blev
jag som ett rågfält som bara reste
sig upp igen.
10

– Jag fortsatte kämpa för den
värld jag tror på. För trots alla skriverier, och trots de interna konflikterna, fick jag mycket tillbaka,
tillägger hon.
VALET 1988 KOMMER Miljöpartiet in
i riksdagen för första gången. Med
pompa och ståt dansar miljöpartisterna in i maktens korridorer.
Språkrören däremot, byttes ut redan
efter en vecka. Det snabba bytet blev
svårt att ta in. Eva minns att hon satt
på tåget från Sundsvall och undrade
om hon hade gjort något fel.
– Den kvällen gick all energi ur
mig. Det var en dipp och jag var
besviken. Men jag reste mig igen,
som så många gånger förut, och
fortsatte. Partiet är det viktigaste,
säger hon.
I BAKGRUNDEN, SEDAN 48 år tillba-

ka, står han där. Evas make Stefan

Goës. Han har lagat mat, byggt båtar
och fixat med barnen. Framförallt
har han trott på henne när vindarna
blåst.
– Han brukar säga att han kör
en “Wallenbergare”, alltså att han
verkar utan att synas. Han lever
upp där bakom skynket, skrattar
hon.
Då hörs ett
mumlande och
Eva vinklar
dataskärmen
mot andra sidan
rummet. Och
mycket riktigt.
Där sitter
Stefan Goës och
vinkar.
För att få
in sin man i
samtalet, frågar Eva vilka gröna
segrar som Stefan är mest stolt
över. Han svarar direkt att han inte

kan tänka på det. Inte nu, när han
reparerar segelbåten.
– Jahaja, svarar Eva innan hon
fortsätter.
– Själv är jag glad över klimatlagen och The Swedish Proposal.
Sedan hade jag önskat att mer hänt
på energifronten. Men jag är stolt

”

Ammerån.
Om ytterligare 40 år, när
Miljöpartiet fyller 80, hoppas Eva
att hela Sverige genomsyras av ett
miljöpartistiskt tänk.
– Att sjöarna repareras, så de
inte är övergödda. Att plasten har
försvunnit. Att skogarna är kvar.
Att vattnet går att dricka.
Dit hoppas jag att vi når.
Eva har en inbyggd
glädje som aldrig ger vika.
Och gnistan är kvar, tack
vare hennes mamma och
mormor.
– Jag brukar tacka dem för
min nedärvda livslust och
engagemang. Det är bara
att kavla upp ärmarna och
fortsätta kämpa, säger Eva
Goës.

Att sjöarna repareras, så
de inte är övergödda.
Att plasten har försvunnit.
Att skogarna är kvar.
Att vattnet går att dricka.
över att vi fick till en utbildning i
humanekologi och att jag lyckades
stoppa övergödning av vattnet i
11

FEM TIPS FRÅN PETER ERIKSSON
Peter Eriksson har haft många roller inom Miljöpartiet. Allt från språkrör
till EU-parlamentariker och kommunalråd. Här ger han sina fem bästa stalltips för dig som valt att engagera dig.

1.
2.
3.
4.
5.

Stötta varandra

Skicka ett sms eller ring till någon för att berätta hur bra hon var.
Politik är en lagsport. Vi som har jobbat inom politiken vet att det
ofta känns ensamt. Du behöver själv fatta beslut och göra mediainsatser utan att det finns tid att diskutera med andra. Vi behöver
därför stötta och hjälpa varandra. Det kostar så lite men betyder så
mycket.

Mean and Green

Raka och tydliga budskap. Ta ingen skit! Det är en tuff värld därute. Vi behöver tala så att människor lyssnar och får respekt. Går
motståndarna för långt ska du säga ifrån. Acceptera aldrig hån
och slag under bältet.

Välj tydliga frågor

Delta i den dagliga debatten med frågor som är på riktigt och berör
många.

Ljug inte

Förtroende är det viktigaste kapital vi har att bygga och förvalta.
Det är också det lättaste som finns att rasera. Att hålla dig till sanningen gör dig starkare och bygger förtroende.

Bygg en lärande organisation

Vi har gjort många bra insatser genom åren. En lärande organisation bygger för framtiden och når längre, istället för att behöva
uppfinna hjulet på nytt varje gång.
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”Säga vad man vill om
Eva Goës, men hon gör
det inte för pengarna.”
Friday och köplador, semesterflyget och att skjutsa
barnen i bil.

ETT PAR ERKÄNNANDE ord från en släkting som annars
mest frustade när Miljöpartiet kom på tal.
Jag var tonåring och nybliven miljöpartist. På
kongresserna var massförläggningen full av liggunderlag, och i talarstolen – oftast längst fram i en gymnasieaula – syntes fler skägg än kavajer.
När partiets professionella talar om den tiden idag
är det med ett förläget leende, som när någon drar
fram ens mest pinsamma bilder från tonåren. Eller så
klär vi minnena i ett nostalgiskt skimmer. Förutom då
det där med skägg, att män då som nu tog det mesta av
talartiden.
Jag vill inte tala nostalgi, utan allvar. Det finns något
i tiden från då, som vi behöver hitta igen.
Mina lokala MP-möten hölls hemma hos Ing-Britt
och Gunnar, i skogen utanför Ballingslöv. Runt bordet
satt sjuksyrror och banktjänstemän, lärare och konstnärer, trädgårdsmästare och en teletekniker. Ingen
hade försörjning från politiken.

FÖR VI HOPPAS det finns en väg ur ekorrhjul, bilköer
och jobb som är så stressiga att du bara får umgås med
familjen några sommarveckor långt borta. Och vi vet att
det behövs radikal klimatpolitik.
Men ska någon lyssna, kan det inte uttalas från
predikostolar i guld. Jag vill att miljöpartister ska
fortsätta sträva efter makt. Ifrågasätta samhället, och
reform för reform förändra det. Men ska vi stå stadigt i
samtalet med människor måste vi hitta det där genuina
igen.
Låt mig prova en tanke: Kanske bör en grön förtroendevald inte tjäna mer än hen gjorde i sitt tidigare
jobb? Det som blir över finns det många hål i detta
orättvisa samhälle att fylla. Tänk dig en stor grön fond
fylld av överskottet från för höga politikerlöner, som nu
istället går till föreningar som jobbar för att barnen som
har det tuffast i Sverige ska få en bra uppväxt.
När vi gjort det, kan människor lyssna på hur vi ska
minska konsumtionen och rädda planeten.

PARTIET UPPFATTADES SOM flummigt och naivt, ja. Men
också som genuint.
Nästan ingen tjänade på att vara miljöpartist, vare
sig i pengar eller status.
Det där med status har gått lite fram och tillbaka
sedan dess. Men inte det andra. Sverige har fått fler
proffspolitiker. Och skickligt förhandlade har gjort att
en hel del är miljöpartister. Det är såklart bra, om man
kan använda tiden till att göra skillnad.
Men det finns en svårighet i det där, när vi samtidigt
behöver vara stigfinnare, utmana. Du kan acceptera att
en jämlike säger att vi tillsammans behöver ändra vårt
sätt att leva, resa annorlunda, konsumera mindre, äta
med rätt märken på maten. Men om det sägs till dig av
någon som tjänar flera gånger mer, bor i en stad som
har allt och bär kläder på jobbet som du själv bara har
till fest – då blir det provocerande.
Kostymer och titlar har inte tvättat bort stämpeln av
naivitet från det gröna. Vi uppfattas fortfarande inte
riktigt förstå människors vardag. Vi ifrågasätter Black

Gustav Fridolin,
tidigare språkrör för Miljöpartiet
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MILJÖPARTIETS SUCCÉ I
JOKKMOKK

EN DUBBELT SÅ GRÖN LOPPIS
Miljöpartisten Kristin Lilieqvist har startat en loppis på Facebook. Här är
gröna sympatisörer välkomna att lägga upp kläder och prylar till andrahandsförsäljning. De pengar som samlas in går till Miljöpartiet de gröna.

D

Foto: Privat

et startade med ett inlägg
på Facebook. Kristin
Lilieqvist sålde en grön
elefantbody i storlek 74 på mindre
än en timme. Det ledde till att Kristin startade Facebook-gruppen ”En
dubbelt så grön loppis” som idag
har över 300 medlemmar.
– Jag tänkte att den här gröna
elefantbodyn säkert går att sälja
till någon engagerad miljöpartist.
Eftersom jag inte gör det för pengarna i första hand, ville jag skänka
slanten till partiet. Det kändes som
ett bra sätt att skapa mervärde på
flera håll, säger hon.

H

enrik Blind har varit
aktiv inom Miljöpartiet i
nästan 20 år. Idag är han
gruppledare för MP Jokkmokk
och distriktsordförande för MP
Norrbotten – och hans ledarskap
har bidragit till valsuccén.
Henrik menar att det är viktigt
att stå upp för sina värderingar i
med- och motvind, inte minst om
man bor i en liten kommun som
Jokkmokk och ses som “miljöpartisten i byn”.
– Väljarna vill veta att den gröna
färgburken har samma färg när de
kommer hem som när de köpte
den, säger han.

För Henrik har närheten till
naturen alltid funnits där. Som
barn växte han upp i en samisk
renskötarfamilj.
– Ibland far jag ut till en av
bygdens gammelskogar, gör upp en
eld, kokar kaffe och bara sitter där.
I den miljön påminns jag om vad vi
faktiskt kämpar för.
Henrik menar att han har med
sig den samiska synen på livet, och
han förklarar att han ser glädje
som det viktigaste verktyget till
framgång.
– Glädje väcker entusiasm och
nyfikenhet. När vi skrattar och
svamlar runt fikabordet öppnar vi
14

upp för ett kreativt samtalsklimat
där idéer får fart.
– Sedan är det inte lattjo lajban
varje dag. Ibland behöver du
påminna dig om varför du engagerar dig i den gröna rörelsen. Det
är den känslan du ska ha med dig
när du argumenterar mot asfalt och
betong, tillägger Henrik.
Med den inställningen tror
Henrik att Miljöpartiet kan fortsätta klättra, både på kommun- och
riksnivå.
– Om 40 år vill jag att Miljöpartiet är ett av de bärande partierna i
Sverige, säger han.

Kristin har varit medlem i Miljöpartiet sedan 2002, men tanken på
att starta en insamling växte sig
starkare när hon blev mamma. Hon
hoppas att den digitala loppisen
leder till ökat återbruk, mer pengar
till partikassan och ett starkare läge
i valrörelsen 2022.
– Jag tror att många kan skänka
pengar till partiet! Och då är det
roligare att få hem en liten grej än
att bara swisha. Vem vet, bebisar i
size 74 växer ju snabbt, så förhoppningsvis dyker elefantbodyn upp
igen i gruppen, skrattar Kristin.

Foto: Privat

Miljöpartiet i Jokkmokk gjorde sin bästa valrörelse hittills 2018 och fick
13,6 procent av rösterna i kommunvalet. Henrik Blind, distriktsordförande och gruppledare, tar oss bakom kulisserna och berättar om vad som
krävs för att Miljöpartiet ska fortsätta klättra.

EN NY BOK OM GRÖN IDEOLOGI
Katarina Folkeson har varit engagerad i Miljöpartiet i mer än tio år, bland
annat som språkrör för Gröna studenter. Idag arbetar hon som lärarresurs
och mentor, och är även aktuell som redaktör för en nyutgiven bok om
grön ideologi.

D

et var under valnatten
2010 som Katarina Folkeson bestämde sig för att
engagera sig. Ett halvår senare gick
hon med i Grön Ungdom, på sin
18-årsdag.
– Klimatet, människosynen och
solidariteten var grunden till att
jag gick med. Vi är det enda partiet
som tar klimatet på allvar, säger
hon.
Engagemanget växte med tiden
och 2019–21 var Katarina språkrör för Gröna studenter, och även

kommunalråd för MP Örebro i
drygt ett år.
Katarina är tillsammans med
Sofia Kamlund redaktör för “En
bok om grön ideologi”.
– I skolan lär vi oss om de
traditionella ideologierna, som
liberalism och socialism. Men
många elever är osäkra på de gröna
partiernas ideologi och det vill den
här boken reda ut. Förhoppningsvis leder det till fler ideologiska
diskussioner, både i och utanför
partiet, säger hon.
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Boken kräver ingen särskild
förkunskap, utan är en blandning
av texter som är skrivna av olika
författare. Kanske kan boken bidra
till att Katarinas engagemang
smittar av sig. Om 40 år hoppas
Katarina att Miljöpartiet är större
än Socialdemokraterna och Moderaterna.
– Det ska vara självklart för alla
med gröna värderingar att vara
med i Miljöpartiet. Alla ska känna
en miljöpartist!

#

G

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.

SKÖLDPADDAN MILJÖPARTIET

DAGS FÖR MP ATT KOPPLA
GREPP OM DEBATTEN

M

iljöpartiet har drivit igenom en smått
häpnadsväckande reformagenda i regering. Nu läggs grunden för klimatomställningen, en mer mänsklig och jämlik samhällsutveckling stärks. Men trots detta, och människors oro
för klimatet, så balanserar vi vid riksdagsspärren.
Vi ses brett som ett ”verklighetsfrånvänt” parti som
”inte förstår vanligt folk eller företagens intressen”. I
debatten vevas skadliga narrativ runt:
•

A

lla har vi hört historien om haren och sköldpaddan.
Hur de ska tävla om vem som först tar sig över
målsnöret. Haren är vida överlägsen, så överlägsen
att denne lägger sig ned och vilar en stund. Och innan denne vet ordet av har sköldpaddan gått om och vunnit dagen.
Det finns givetvis fler än ett sätt att tolka sensmoralen av
denna fabel, men idag väljer jag att tolka den på mitt lilla
vis för att passa mitt ändamål: Om man ska vara progressiv,
måste man fortsätta vara progressiv.
Att klimatfrågor är en hjärtefråga för Miljöpartiet undgår
givetvis ingen, och det är för väl att ett parti som Miljöpartiet ständigt för denna fråga på agendan. Men en fråga
som inte får glömmas bort är frågan om jämställdhet för
hbtqi-personer. Miljöpartiet var progressiva i sitt tänk när
de införde två språkrör i partiet istället för en partiledare.
På detta sätt visade man att man förstod de könsstrukturer
som kan uppstå inom ett parti och man säkerställde på så
vis jämställdheten inom partiet. Detta var långt före sin tid!
Och nu är det dags att vara långt före sin tid igen.
I dagens värld har fler och fler personer börjat träda fram
som inte känner igen sig i de två traditionella könstillhörigheterna. Så väl transpersoner som icke-binära vågar ta plats
och utvecklar samhället genom att bara existera. Denna
grupp av människor är tyvärr också en utsatt sådan. Detta
har vi sett återupprepat genom historien när minoriteter
gjort sig hörda. Inte sällan har dessa motarbetats av konservativa krafter som motsätter sig människors frihet och
rätt till ett autentiskt liv. Miljöpartiet har tydligt visat vilken
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sida vi står på när det kommer till denna grupp. Men vi
kan bli ännu bättre!
Det är dags för Miljöpartiet att lyfta frågan om ett tredje
språkrör som representerar transpersoner och icke-binära. Genom att göra det skulle vi bli ett av de mest progressiva partierna i världen. Vi skulle visa att detta inte bara
är en ”modefluga” som konservativa ibland tycks mena. Vi
skulle visa att detta är framtiden, och att Miljöpartiet är en
del av den! Miljöpartiet skulle på så vis bli garanten för att
hbtqi-personer får inflytande i svensk politik, men vi skulle också normalisera och göra det enklare för människor
att våga vara sig själva.
Vi måste vara sköldpaddor, alltid! Vi måste fortsätta vara
progressiva! Det är enda vägen framåt. Miljöpartiet är inget gårdagsparti, utan ett morgondagsparti. Och för ett sånt
parti finns bara ett motto: Vi ska inte följa utvecklingen, vi
ska skapa den. Så låt oss då skapa den!

Vera-Linn Lanängen, MR-vetare och socionom

•
•

i våra kanaler finns en stark och självklar berättelse
om nyttan med vårt klimatarbete. Gröna kreditgarantier, bränslebytet, Klimatklivet och andra gröna
förslag, måste fogas samman i ett narrativ som når in i
människor.
Mycket arbete har ägnats åt två klimatfärdplaner, men
vi har inte haft någon strategi för klimatkommunikation. Nu behövs en färdplan för att vinna klimatdebatten.

MP:s klimatpolitik är dyr, ineffektiv och minskar inte utsläppen.
MP:s kärnkraftsmotstånd ”skadar Sverige”,
leder till elbrist och import av smutsig energi.
MP:s miljöpolitik slår mot företag och vanligt
folk, eller skrotar ner till symbolpolitik som
plastpåseskatt.

3. Strategi för att stärka trovärdigheten
Många röstar inte på oss då de inte ser att vår politik
fungerar för hela samhället. Föreställningen om ett
”verklighetsfrånvänt” parti som ”inte förstår vanligt folk” måste desarmeras. En nyckel är att hantera
omställningens målkonflikter genom att visa att vi vill
hjälpa människor, inte straffa dem. Här behövs strategi.

Få känner till vad vi har fått igenom; i SVT:s ”Politikbyrån” i våras kunde experterna inte nämna våra
viktigaste reformer. När högerledarsidor rycker
ut och förklarar att ”MP:s miljöpolitik är bättre än
sitt rykte” (Expressen 2017) och att ”MP:s klimatframgångar har skett i det tysta” (DN 2020), är det
svårt att se det på annat sätt än att vi inte har lyckats
etablera vår berättelse. Utmaningen tror vi finns i
hur vi jobbar med kommunikation, en fråga om både
”hur” och ”vad”.

Vi har lågt förtroende inom ekonomi och sysselsättning, trots att våra klimat- och miljöreformer ofta
har positiv effekt på området. Kommunikation som
starkare knyter ihop områdena vore given – med högt
förtroende i klimatfrågan skulle vi på så vis kunna ta
plats mer centralt i samhällsdebatten.
4. Upprepa och håll i för genomslag
Vi gör i regel utspel utan uppföljning. Det sätter sig inte
i debatten. Hur många känner till ”the Swedish proposal”? Vi behöver nöta in budskap, hålla i frågor genom
att rulla ut sekvenser av relaterade utspel, i alla kanaler
samtidigt.

Vi tror att partiet behöver:
1. Gå på offensiven med fokuserade strategier
Vi kommer ofta på efterkälken, tvingas i försvarsställning – till exempel gällande elbristen, Cementa,
”MP får inte ner utsläppen”… Vi behöver fokuserade
strategier på kort/medellång sikt för att proaktivt
sätta dagordningen och vända debatter där vi får
stryk. Det enstaka genmälet räcker inte.

Miljöpartiet är den politiska motorn för omställningen
till ett hållbart samhälle. Det är dags att på allvar visa
det.

2. En stark berättelse om vårt klimat och miljöarbete
Våra reformer presenteras i spridda skurar – väljarna behöver mer riktning och helhet. Ingenstans

Robert Österbergh, Wiktoria Wittboldt
och Patrik Sandström
MP Lidingö
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MEDLEMSNYTT
Klimatnätverket anordnar
seminarium

Den 14 november anordnar
klimatnätverket ett seminarium.
Bland annat kommer EU-parlamentariker Pär Holmgren att
rapportera efter klimattoppmötet
COP26. I ett annat pass kommer
olika klimatfärdplaner att jämföras med varandra. Håll utkik på
Engagera dig efter mer information.
Alla medlemmar är välkomna!

Första stora fysiska
MP-eventet efter pandemin

Helgen den 4–5 december arrangerar Miljöpartiet i Västra Götaland,
kommun- och regiondagar på Borås kongress. Det blir två fullspäckade dagar med 30–40 programpunkter, fest och mingel.
Deltagare är bland annat Märta
Stenevi, Amanda Lind, Per Ols-
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son Fridh, Anders Ygeman, Ardalan
Shekarabi, Gustav Fridolin, Katrin
Wissing, Alice Bah Kuhnke, Pär
Holmgren, Jakop Dalunde, Maria
Ferm, Annika Hirvonen och Lorentz
Tovatt m.fl. Fler tillkommer!
Anmäl dig på den här länken!
https://bit.ly/3lfSEcN
Begränsat antal platser. Först till
kvarn!
Arrangörer: Miljöpartiet Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan
Alla medlemmar är varmt välkomna!

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.

Håll utkik efter
medlemsavgiften

I november börjar vi skicka ut
medlemsavier för medlemskap
2022, via mejl eller på papper
för dig utan e-post. Glöm inte att
betala in medlemsavgiften.

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.

Missa inte Språkrörsonsdagar
Miljöpartiet har startat ett nytt
mötesforum, nämligen Språkrörsonsdag. Här pratar språkrören
aktuell politik en gång i månaden.
Nästa träff är den 27 oktober,
klockan 19.00-19.50 på Airmeets.
Håll utkik på Engagera dig.

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
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POSTTIDNING B
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Pustegränd 1–3
118 20 Stockholm

Steget före sedan 1981.
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