Pär Holmgren
”Vi vuxna måste ta ansvar”
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Nu börjar ett nytt kapitel
– Märta Stenevi
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Från redaktionen

Vi tar strid för klimatet, miljön och rättvisan
Om några veckor är det valår. Jag skriver detta samma
vecka som Miljöpartiet har lämnat regeringen – och
därmed har fått ett helt nytt läge att jobba ifrån.
Den senaste tiden har varit den mest händelserika
i mitt politiska liv. Mellan hopp och förtvivlan har
överenskommelser om skog och strand förhandlats
fram med Centerpartiet och om pensionerna med
Vänsterpartiet. Sveriges första kvinnliga statsminister
röstades fram samma dag som en blåbrun budget. Ett
glastak spräcktes samma dag som ett högerextremt
parti med rötter i nazismen på riktigt fick inflytande.
Det beslut som vi sedan fattade var både väldigt svårt
och väldigt lätt. När Per och jag stod på pressträffen
och berättade att Miljöpartiet inte kan tillträda i en
regering som ska styra Sverige med en budget förhandlad av Sverigedemokraterna, och som både ökar
utsläppen och klyftorna mellan människor – då satte
vi punkt för ett kapitel i vårt partis historia. En punkt,
men också en nödvändig gräns.
I över sju år har vi genomfört grön politik i regering.
Reform efter reform har tröskats genom förhandlingsrummen. Vi har infört en klimatlag, skyddat natur,
visat ett internationellt klimatledarskap, skapat den
gröna industrirevolutionen och gett hela Sverige bättre
förutsättningar att vara med i omställningen. Vi har
infört en samtyckeslag, skärpt arbetet mot mäns våld
mot kvinnor och stärkt barns rättigheter. Och mycket,
mycket mer. Miljöpartiet har gjort skillnad.
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Men vi sökte aldrig makten för maktens skull. Vi sökte
den för att genomföra vår politik. Att sitta i regering
och genomföra andras förhandlingar – det är däremot
inte vår uppgift. Vi driver vår gröna politik, och när
förutsättningarna för att göra det i regering inte längre
finns kommer vi istället göra det i opposition.
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När jag packade mina flyttlådor på Regeringskansliet
gjorde jag det med både sorg och stolthet. Sorg över
allt vi har kvar att uträtta och som nu ligger i händerna på någon annan att göra – eller låta bli att göra.
Stolthet över allt vi gjort, men också över att vi vet
när det är dags att lämna. Att vi vet var vår gräns går.
Vi börjar nu på ett nytt kapitel i vår historia. Tillsammans ska vi göra allt vi kan för att få ett starkare
mandat och ett ännu starkare inflytande nästa mandatperiod. Vi miljöpartister kommer att vara de som
står kvar i valstugorna när andra packar ihop och går
hem. Vi kommer alltid vilja dela ut ännu en flygblad,
svara på ännu en fråga och ringa ännu ett samtal för
att få den där vännen som vacklar att faktiskt rösta på
oss. För vi vet hur viktiga uppgifter vi har framför oss.
Vi kommer att göra det tillsammans och jag kunde
inte ha ett bättre lag.
När det blåser som mest behöver vi varandra som
bäst. Och det kommer att blåsa hela vägen in i valåret
och genom valrörelsen. Men vi står pall. Vi vänder
aldrig bort blicken från det vi vet måste göras. Och vi
kommer att vara de som vågar sätta sig vid varje bord
där besluten fattas och rakryggat ta striden för klimatet, miljön och rättvisan.
Om några veckor är det valår. Men innan dess jul- och
nyårshelger. Jag hoppas att ni får vila och ladda batterierna – för laddade batterier kommer vi behöva.
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Från regeringen
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Hallå där Henrik Dahlbom

För drygt en månad sedan lämnade
Miljöpartiet regeringen. Gränsen gick
vid en budget lagd av Sverigedemokrater. Hit, men inte längre. Det krävs
mod och jäklar anamma för att veta när
det är dags att lämna förhandlingsbordet. Var går din gräns och var börjar
ditt engagemang?
I det här numret är engagemang två
elmopeder på väg mot Haparanda i en
tid när elfordon knappt fanns. Det är
ett gäng sjuttonåriga gymnasieelever i
Linköping som skriver lappar om vad
de vill förändra, och sätter feminist-as-fuck och klimatkamp-gnuggisar över hela kroppen. Det är aktivisterna och politikerna som samlats på
klimatmötet COP26, och som nu tar
nya tag inför nästa klimatmöte. Det är
namnunderskrifterna i en digital kamp
för Fossilfritt 2030. Det är alla gånger
vi vågar sätta ned foten och säga ifrån,
oavsett om det är på sociala medier
eller i riksdagens kammare.
Engagemang har många ansikten. I det
här numret får du möta några av dem.
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Medlemsnytt

EU-parlamentariker Pär Holmgren har
vigt hela sitt arbetsliv åt att kämpa för
klimatet och miljön. Någon som precis
börjat är Grön ungdoms nya kampanjambassadör Maja Grahn. I det här
numret delar hon med sig av sina bästa
tips för att värva medlemmar. Missa
inte heller riksdagsledamot Annika
Hirvonens fem barnbokstips eller
Miljöpartiets partisekreterare Katrin
Wissings ord om engagemang.
Miljöpartiet är i opposition. Det gäller
att vi nu kraftsamlar och kanaliserar
vårt engagemang och gör en bra valrörelse. Jag hoppas att du i det här numret
får tips på hur just du kan använda ditt
engagemang.
Vi ses i valrörelsen!

MATILDE HARDT
REDAKTÖR

Trattar i Karlstad

10 000
Medlemmar i Miljöpartiet, antalet vi
vill nå och öka från.

Engagera dig
MP är i valrörelse. Det är dags att gå ut och kampanja med
partivänner runt om i landet. Här hittar du tips, oavsett
om du är ute på torget eller sitter hemma framför datorn.
5 tips när du pratar med människor
•
•
•
•
•

Var närvarande i samtalet.
Spegla den du pratar med, ”jag förstår vad du säger”.
Våga prata om de frågor som motparten vill prata om.
Du behöver inte kunna allt – men vet var du hittar information.
Ha roligt, och våga avsluta.

Musikalisk aktivism i Göteborg
Är du ledig under jul- och nyår? Passa på att lyssna på Climate
X-Press, klimatsmart pop som gör klimatomställningen till en fest.
Bandet har under året släppt 12 nya låtar med siktet inställt på
Melodifestivalen 2022.
– Jag vill bidra med en musikalisk genreöverskridande överenskommelse där vi över gränserna kommer samman för att rädda
planeten, säger initiativtagaren och göteborgaren David Andréas.
Du kan lyssna på låtarna på hemsidan www.climatexpress.se
.

Något du kan göra på en gång

Swisha en gåva till 123 453 50 50.
Följ Miljöpartiet på Facebook, Instagram och Twitter.
Få de senaste nyheterna och tipsen, logga in på Engagera dig.

NYORDET 20
a 2014

Miljöpartiets EU-parlamentariker
Jakop Dalunde blir den Gröna gruppens förhandlare för EU:s viktigaste
omställningsverktyg, utsläppshandeln, i både transport- och industriutskottet.
– Inom EU-systemet har vi enorma
möjligheter att snabba på den gröna
omställningen. Genom att höja priset
på att släppa ut koldioxid i Europa,
kan vi gå före. Får vi dessutom på
plats klimattullar för unionen har vi
chans att sporra fram en snabbare
omställningstakt i resten av världen,
säger Jakop Dalunde.

•

Våga vara personlig! Visa vem du är och vad du brinner för.
Skapa engagemang genom att ställa frågor i dina inlägg.
Prova nya plattformar, för att hitta det som funkar för just dig.
Peppa andra genom att gilla och kommentera – då kommer de
vilja stötta dig.
Engagera dig i just dina hjärtefrågor.

ets nyordslist

Jakop Dalunde blir
förhandlare i EU:s
utsläppshandel

•
•
•
•

Källa: Språkråd

Foto: Moa Karlberg

5 tips för digitalt engagemang

Foto: Karlstads kommun

– Emma Bergeling,
språkrör Gröna studenter

I Karlstad delar kommunen ut miljötrattar till invånarna. Med hjälp av tratten kan hushållen
förhindra att det blir stopp i avloppsledningar orsakat av matfett som spolats ner och därmed
återvinna fett på rätt sätt. Sätt tratten på en plastflaska, häll fettet i flaskan och återvinn det
sedan på en återvinningscentral.
– Med hjälp av trattarna blir det enkelt att återvinna fettet på rätt sätt. Vi behöver hjälpas åt
för att ta hand om våra ledningar och det innebär bland annat att inte spola ned fett i avloppet,
säger Jan Wilhelmsson, miljöingenjör i ett pressmeddelande.

Foto: Privat

Jag vill lyfta in ännu
mer systemtänkande
i diskussionen, för att
adressera rötterna till
hållbarhetsproblemen
och att få till en grön
omställning.
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» BLÅBRUN

Lysrörsbyte i Öresundsbrons tunnel

«

– en politisk fä
rg
för att beskriv beteckning som används
a po
traditionella hö litiskt samarbete mellan
gerpartier oc
h högerextrem
eller främlings
a
fientliga part
ier.

Från 70 000 till 100 000 timmars brinntid blir verklighet när drygt
4 500 lysrör byts ut till LED-rör i Öresundsbrons tunnel.
Nu är det dags att modernisera tunnelbelysningen med hjälp av
LED-lampor utan att armaturen behöver bytas ut.
– Utöver en stor energi- och kostnadsbesparing är det också ett cirkulärt och hållbart projekt att inte behöva skrota armaturen och köpa
in nya eftersom de fortsatt är i gott skick, säger anläggningsdirektör
Bengt Hergart.
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HALLÅ
DÄR ...

DET SENASTE

FRÅN REGERINGEN

1. Elbilrevolutionen
Tack vare regeringens bonus-malus-system, har
laddbara fordon gått från någon enstaka procent av nybilsförsäljningen till att nu utgöra hälften. Det innebär
att Sverige är ett av världens bästa länder på elektrifiering av transporterna. Nästan 100 000 laddpunkter har
byggts under Miljöpartiets tid i regering.

4. Stål utan kol
När svenska företag blir först i världen med fossilfri
stålproduktion, är det också i nära samarbete med politiken. Regeringens Industrikliv, dvs stödet som ges till
industrier som vill ställa om och minska utsläppen av
växthusgaser, var en viktig pusselbit för att få
satsningen på plats.

2. Vindrevolutionen
Just nu byggs det vindkraft på en nivå som är globalt
unik. Om bara något år kommer vind ha passerat
kärnkraft som Sveriges näst största energikälla. Även
solenergi ökar kraftigt. Båda delarna bygger mycket på
politiska beslut som MP fattat i regering.

5. Prisexplosion i EU
När expert efter expert dömt ut EU:s klimatpolitik gav
Miljöpartiet den en sista chans. Vi tog fram ett förslag
som fullkomligt ställde allt på ända och lyckades
mirakulöst få med oss alla länder i EU. Resultatet? En
tolvdubbling av priset på att släppa ut samt en kollaps
för europeisk kolproduktion.

3. Preemraff stoppat
Denna fossila satsning, som skulle ha varit ett direkt
hot mot de svenska klimatmålen, stoppades mycket
tack vare regeringens politik och på grund av att Miljöpartiet var tydliga med vår ståndpunkt.

Alla gröna genomslag med MP i regering, hittar
du på Engagera dig.

Du började på Miljöpartiet de gröna i
höstas som digital mobiliserare. Vad
innebär egentligen din nya roll?
– I grund och botten handlar det om
att öka engagemanget! Om att entusiasmera både
befintliga och potentiella medlemmar och att knyta
människor närmare vårt parti. Vi behöver nå ut i viktiga frågor genom att mobilisera människor och bilda
opinion online och på sociala medier.
Vad tar du med dig från dina tidigare roller på
Greenpeace och Naturskyddsföreningen?
– Jag har även tidigare arbetat med just engagemang,
kommunikation och kampanjer. Nu senast på Naturskyddsföreningen. Därifrån tar jag med mig hur viktigt
det är att få med hela rörelsen och att engagera på
riktigt. Det gäller att ha respekt för dem vi vill
engagera, genom att hitta meningsfulla sätt som
faktiskt förändrar.

Foto: Henrik Svensson Karlsson

Efter 7,5 år i regering har Miljöpartiet flyttat ut från kansliet, för att börja på nytt kapitel. Här skriver
MP:s klimatpolitiska talesperson Lorentz Tovatt om de gröna framgångar han minns.

Foto: Fredrik Ståhl

VÅR TID I REGERING

… HENRIK
DAHLBOM

politiker och medborgare. Men samtidigt ökar hatet
och desinformationen, vilket vi inte minst har sett
i drevet mot vårt parti från högerhåll. Där allt från
höga elpriser till utarmningen av landsbygden skýlls
på Miljöpartiet. Ett bekvämt sätt att inte själv behöva
presentera några politiska lösningar och en bild vi
tillsammans måste förändra. Vi är ju det enda partiet
som har en plan för hur vi ska tackla vår tids ödesfrågor.

Har du några tips till medlemmar som vill
engagera sig online?
– Det kanske enklaste och snabbaste som nästan alla
kan göra är att gilla, dela och kommentera i Miljöpartiets sociala medier på Facebook, Instagram och
Twitter. Debattera med våra meningsmotståndare
i frågor som engagerar dig och visa att vi är många
som står upp för en värld där vi lever inom planetens
gränser. Var generös mot de som delar dina värderingar och stötta varandra, så kommer vi bli fler som tar
debatten.

Vad hoppas du på i valet 2022?
– Jag hoppas att vi når ut med våra kärnfrågor och
att vi lyckas entusiasmera dem som tycker som vi. Det
är viktigt att vi fångar upp den unga gröna rörelsen
och att vi har dem med oss. Att vi ger dem hopp,
framtidstro och kanaliserar deras engagemang. De
måste känna att vi slåss för dem!

Hur stor påverkan tror du att sociala medier
kommer ha i valrörelsen nästa år?
– De kommer nog ha stort inflytande, på gott och på
ont. Sociala medier har på många sätt demokratiserat
den politiska debatten och minskat avståndet mellan

Text: Matilde Hardt
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“EU MÅSTE TA ETT
MYCKET STÖRRE
KLIMATANSVAR!”
EU-parlamentariker Pär Holmgren har ägnat hela sitt vuxna liv åt att
sätta klimatet högst på agendan. Han menar att klimatmålen går att
uppnå, men först när fler partier som Miljöpartiet får tillräckligt med
inflytande.
Text: Matilde Hardt
Foto: Thorgny Arwidson

–

Nu måste ni vara tysta
barn! Nu är det väder på
TV.
Det ropade Pär Holmgrens
farmor och farfar på brett dalmål
i 60-talets Hedemora. Redan då,
tidigt i barndomen, fick Pär bevis
på att: Vädret. Spelar. Roll.
MED DEN BAKGRUNDEN är det
kanske inte så konstigt att Pär blev
doktorand i meteorologi på Uppsala
universitet i slutet av 80-talet. Under
samma veva började klimatfrågan bli
större och något som diskuterades
vid fikaborden på universitetet.
– Det var ingen som var så
värst orolig, som jag minns det. Vi
tänkte att det i stora drag är ganska
enkelt: vi gräver upp olja, kol och
naturgas, eldar upp det, och det blir
mer koldioxid i atmosfären. Det
är så grundläggande att man inte

behöver vara akademiker för att
sätta sig in i det, och förstå att vi
behöver sluta. Vi var därför många
som trodde att det här går att lösa,
berättar han.
ÅR 1988 BILDADES FN:s klimatpanel
med pionjären Bert Bolin som generalsekreterare. Pär tror att klimatfrågan fick en särskild tyngd i Sverige, eftersom Bert Bolin var svensk.
Till exempel började hans lärare på
Uppsala universitet lägga ett större
fokus på klimatfrågan. I takt med att
kunskapen ökade, blev klimatet allt
viktigare och kom närmare människors
vardag.
Pärs eget engagemang tog ett
ytterligare kliv framåt i mitten av
90-talet, när han blev pappa för
första gången.
– Då trillade polletten ned på
allvar. Det vi tidigare pratat om vid

8

fikabordet var inte bara teorier, det
var något mina barn kommer att få
uppleva. Jag kände att jag ville ägna
mer tid åt klimatet.
När Pär sedan blev chef för väderredaktionen på SVT såg han det
som sin viktigaste uppgift att driva
klimatfrågan och öka kunskapen
bland allmänheten. Han ville att alla
medarbetare skulle klara av att ta en
intervju med kvällstidningen och
sitta i en morgonsoffa och prata om
klimat. Han tog också in en grupp
doktorander på redaktionen, som
skulle bevaka frågan.
– Allt som allt gjorde jag hundratals intervjuer om klimatet. Och det
var inte bara jag, även flera av mina
kollegor.
PÄRS PERSONLIGA KLIMATENGAGEMANG har varit något av en trestegs-

raket. Efter utbildningen och föräld-

”

raskapet, trillade den tredje och sista
poletten ned en bit in på 00-talet. Det
var nu Pär förstod
att situationen till
och med var värre än
vad han först trott.
Pär hade lärt känna
flera internationella
klimatforskare,
framförallt hade
den tidigare chefen
på NASA, James
Hansen, en stor
inverkan på honom.
Några år senare tog
han det slutliga steget
och började ägna sig
åt klimatfrågan på heltid.
– Jag startade eget, skrev böcker
och föreläste om klimatet. Jag gick
även med i Naturskyddsföreningen
och blev invald i riksstyrelsen,
berättar han.

MILJÖPARTIET OCH POLITIKEN då?
Det kom in för tre år sedan, år 2018.

tionellt och partipolitiskt. Och då
blir Miljöpartiet det självklara valet
för mig, berättar han.
Som nybliven morfar
hade han däremot vissa
betänkligheter, tänk
om han inte skulle få
tillräckligt med tid
för barnbarnet? Men
familjen hejade på och
Pär tackade ja. Och på
den vägen är det.
Idag sitter Pär i
EU-parlamentets
utskott för miljö-,
folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Han sitter
även i transportutskottet, jordbruksutskottet, och det tillfälliga utskottet
för djurtransporter. Han vill vara en
brygga mellan politiken, vetenskapen och klimatrörelsen.
– Det är kanske framförallt i mötet

Det är just i mötet mellan miljön,
jord- och skogsbruket som jag
hoppas att vi under 20-talet kan
hitta de nödvändiga pusselbitar
som krävs för att göra klimatomställningen tillräckligt stor,
snabb och omfattande.
Då frågade Miljöpartiets riksvalberedning Pär om han kunde tänka sig
att stå högt upp på listan över personval till Europaparlamentet inför valet
2019. En perfekt timing, enligt Pär.
– Jag ville börja arbeta interna9

mellan miljön, jord- och skogsbruket som jag hoppas att vi nu kan
hitta de nödvändiga pusselbitar
som krävs för att göra klimatomställningen tillräckligt stor, snabb
och omfattande.
Entusiasmen råder det inget
tvivel om. Och Pär tror och hoppas
att pusslet kommer att gå ihop så
småningom.
– Det här är väldigt spännande!
Framförallt när det gäller skogsbruket och diskussionerna som
äntligen börjar mogna och bli mer
på riktigt.
I SKRIVANDE STUND har klimattoppmötet COP26 avslutats och nått en
överenskommelse. Pär var på plats
som officiell delegat för den gröna
gruppen i Europaparlamentet. Han
tycker att överenskommelsen är
långt ifrån perfekt och inte innehåller
den känsla av brådska som behövs.
– Det är en blek kompromiss. Men
kravet från klimatmötet är tydligt –

alla parter måste höja sina ambitioner för att minska utsläppsgapet
till 2030. EU lämnar Glasgow med
en bakläxa, vi behöver se över vår
egen klimatpolitik.
Pär tycker att vi har den största
möjligheten i EU:s klimatpaket “Fit
for 55”, ett paket som innehåller
lagar som ska vässa ländernas
klimatpolitik, att lyckas överträffa
klimatmålen och accelerera tempot.
– EU måste ta ett mycket större
ansvar för att minska utsläppen,
och också ett större ansvar för
de historiska utsläpp vi orsakat.
Klimatlagen måste omförhandlas,
den är otillräcklig.
Pär är däremot försiktigt positiv
till att alla världens ledare för första
gången faktiskt erkänner att klimatet är ett gemensamt problem som
beror på användningen av fossila
bränslen. Men det finns ingen
som tar ett tillräckligt stort ansvar,
menar han.
– Nu kan vi bara hoppas att vi

tar stora klimatkliv framåt nästa
år på COP27 i Sharm el-Sheikh,
Egypten.
NÄR PÄR INTE är i EU:s huvudsäte,
Bryssel, är han hemma i Uppsala
med sina barn och barnbarn. Precis
som de andra parlamentarikerna,
flyger han inte, utan när han åker
hem till familjen blir det tidiga
morgnar från Bryssels centralstation. Sakta men säkert, och kanske
framförallt klimatvänligt, tar Pär
tåget genom norra Centraleuropa,
upp mot Sverige och huset i Uppsala.
Resan tar omkring 20 timmar. Pärs
barn, som nu är vuxna, delar hans
klimatengagemang.
– För några år sedan sa min
yngsta grabb till sina systrar, jag ska
bli pappa, vilket var ett skämt. Han
utbildar sig till civilingenjör, och
just då skulle han gå några kurser i
meteorologi, så han skulle alltså bli
som pappa. Och inte pappa i egen
bemärkelse, skrattar Pär.

”

Jag tycker att EU ska ta ett mycket
större ansvar i utsläppsminskningarna,
och ett större ansvar för de historiska
utsläpp vi orsakat. Klimatlagen måste
omförhandlas, den är helt otillräcklig.

INFÖR JULHELGEN ÄR hans bästa tips
att ordna ett vegetariskt julbord, att
ringa eller bjuda över någon som är
ensam, att respektera de som inte vill
fira jul och att inte gå på köphysterin.
Han minns att han själv önskade sig
lugn och ro i julklapp för några år
sedan.
– Det året fick jag en tom glasburk med etiketten, lugn och ro.
Det är nog den finaste julkapp jag
någonsin fått, ler Pär.

ENGAGEMANGET HOS PÄR går inte
att ta miste på. Det är lika tydligt
genom en datorskärm som när man
träffar honom i verkligheten. Jag kan
inte låta bli att undra om han fortfarande tror att vi kan nå klimatmålen
och rädda framtiden.
– Idag, när framförallt konservativa partier i Europa och Kina inte
vill ta sitt klimatansvar, blir det
svårt att uppnå det som krävs. Men
om politiska partier med liknande

ambitioner som oss får ett tillräckligt stort inflytande, ja, då kommer
vi att fixa klimatmålen!
Och på samma bestämda sätt
som Pärs farmor och farfar 50 år
tidigare ropade på dalmål, “Tysta
barn! Nu är det väder på TV”,
betonar Pär Holmgren orden:
– Och det är dit vi ska.

Om Pär Holmgren
Ålder: 57 år
Familj: Tre barn och två barnbarn
Senast lästa bok: “Om tiden och vattnet” av Andri Snær Magnason
Vad säger du till den som är ung idag och har klimatångest: Se till att träffa människor!
Gå med i ett sammanhang som till exempel Fältbiologerna eller Grön Ungdom. Granska
informationen du läser så att den är korrekt. Det finns felaktigheter åt båda hållen idag,
så var källkritisk. Om det går att prata med dina föräldrar – gör det. Det är vi vuxna som
måste ta ansvaret – du som ung ska inte behöva göra det.
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På bilden syns Pär Holmgren tillsammans med Koldioxidbantaren Staffan Lindberg. De rattade runt i Sverige på el-moped för att visa att det fanns alternativ
till fossila “brum-brum bilar”, mellan 2009–2014. Foto och grafik: Lasse Nilsson
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FEM BARNBOKSTIPS
Har du barn som precis ska gå på jullov? Har ni massor med tid men brist
på saker att göra. Vad passar inte bättre än att djupdyka i några barnboksklassiker. Här ger gruppledare och riksdagsledamot Annika Hirvonen sina
bästa barnbokstips.

1.
2.
3.
4.
5.

Vad tror du att det hände sen?

Klassikern från Tove Jansson där vi får följa Mumintrollets väg
genom hålen i sidorna i denna magiska saga var länge mina barns
storfavorit.

Alla böcker av Mauri Kunnas

Dessa fantastiskt illustrerade barnböcker tar oss igenom allt
ifrån finsk och svensk 1500-1800-talshistoria till rymden. Jag
älskade dem som barn och jag har inte tröttnat än!

Lassemajas detektivbyrå

Författaren Martin Widmark har inte bara skrivit böcker som trollbinder barn utan kämpar för ökat läsande politiskt och på andra
sätt. En lysande motkraft i tider när läsandet går ner!

Spelkortsmysteriet

Boken av Jostein Gaarder som jag låtsades att det var barnsligt att
sitta på golvet och lyssna på när lärarna läste högt för oss i femte
klass, men som faktiskt påverkade mig mer än någon annan bok jag
läste som barn.

Momo eller kampen om tiden

Klassikern av Michael Ende. Läses helst högt för ett barn och mest
för föräldrarnas skull. Om allt som är viktigt i livet och det som inte
är det.
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Alla är viktiga för att vi
ska nå framgång i valet
och påverka ännu mer
Alla är viktiga för att vi ska nå framgång i valet och påverka
ännu mer, varje insats räknas.

För något år sen fick jag en planta av min mamma. Hon och
jag delar ett stort odlingsintresse, men äras den som äras bör:
Det är oftast mamma som har tiden medan jag försöker hålla
en trädgård med så lite underhåll på sommaren som möjligt.
Så mamma får vara trädgårdsmästare hemma hos oss under
somrarna.

Vi må ha en mindre partikassa än de andra partierna, men vi
är rika på något så mycket viktigare: engagemang. Vi vet hur
viktig vår uppgift är och vi vet att ingen annan i svensk politik
tar sig an den. Miljöpartiet behövs mer än någonsin i svensk
politik. Det är NU vi måste göra klimatomställningen, skydda
miljön och investera i ett rättvist samhälle när vi bygger upp
efter pandemin. Det ska vi också övertyga väljarna om.

Plantan gjorde att jag nästan trodde att hon hade “tappat det”
(trädgårdsomdömet alltså). Det var en ramslöksplanta. Den
som googlar “ramslök” kan läsa att den är “sällsynt och förekommer i en del av de sydliga landskapen upp till Uppland”.
Jag odlar i fjällmiljö. Ganska långt från Uppland.

Många medlemmars engagemang är helt avgörande för att
Miljöpartiet ska få ett större förtroende bland väljarna och
kunna få igenom vår politik. Vi kan inte göra som andra
partier och köpa helsideannonser i DN eller fylla kollektivtrafikens annonsplatser en vanlig novembervecka. Men med
engagemang och kreativitet kan vi komma långt.

En SMHI-rapport om klimatförändringarna i Jämtland visar
att odlingssäsongen har ökat sedan 60-talet och kommer att
fortsätta att öka. Min mamma kom till Åre från Tornedalen
i mitten av 70-talet och ser tydlig skillnad i vad som går att
odla nu, som inte gick att odla då. Jag och min man bor i mitt
föräldrahem. När mamma och jag bodde här tillsammans på
80-talet kunde vi inte ha äppelträd på tomten – det har vi nu.

Men hur gick det men ramslöken då? Den överlevde och
tittar upp bakom trädgårdskomposten om våren. Som en
påminnelse om klimatförändringarna – men också som
en påminnelse om varför vårt engagemang är så förbaskat
viktigt.

Miljöpartiet är det enda partiet som verkar förstå att vi lever
i klimatförändringarnas tid. Som tar klimathotet på allvar.
Som vet att det inte längre handlar om bara våra barn och
barnbarns framtid – utan tiden vi lever i här och nu.

Katrin Wissing,
partisekreterare Miljöpartiet

I skrivande stund kampanjar vi för fullt under parollen
“Sveriges enda klimatparti”. Äntligen har vi kunnat lämna
datorskärmarna och gå ut och kampanja fysiskt, anordna Bar
Grön och prata med människor. Redan första kampanjdagen
ramlade ett 40-tal bilder in från olika delar av landet. Att se
så många medlemmars engagemang får mig verkligen att
känna att “valrörelse, det kan vi!”
Vi är en sammansvetsad kampanjorganisation, från dig
som är ensam medlem i en kommun och delar spridbilder i
sociala medier, till dig som är med och arrangerar ett seminarium med en riksdagsledamot eller du som lägger din tid
på att knacka dörrar eller lägga flygblad i postlådorna i dina
kvarter.
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MAJA GRAHN: “POLITIKEN GER
MIG EN CHANS ATT PÅVERKA”
Efter en examen vid Oxfords universitet ville Maja Grahn pröva något
nytt. Hon tog chansen hos Grön ungdom. Som ny kampanjambassadör
delar hon med sig av sina bästa tips för att värva medlemmar.

Majas bästa tips i valstugorna
Var glad och ha kul! - Det är ju roligt att engagera sig
politiskt.
Läs på! Förbered dig genom att läsa på om aktuella
frågor i partiet, både i närområdet och på riks. Det gör
dig mer självsäker.
Ha ett interaktivt material. Låt människor komma till
dig! Ställ en öppen fråga och ha lite roligt belöningsmaterial.
Ta det som det kommer. Om personen har en specifik hjärtefråga
så kan du berätta var Grön ungdom och Miljöpartiet står i frågan.
Följ upp! Visst är det kul att få medlemmar, men det är ännu roligare med aktiva medlemmar. Därför är det bra att ha ett inplanerat möte när du går ut i valstugorna och värvar medlemmar.
Erbjud medlemskap! Genom att de får en chans att påverka och
bli en del av en gemenskap. Se det inte som en uppmaning utan
en möjlighet att vara med och påverka.

Från vänster: Maja Grahn, Adam Svensson och Ida Kristensson från Grön ungdom i Linköping. Foto: Privat

M

aja Grahn, 22 år, flyttade
hem till Linköping i
början av sommaren. I
handen höll hon sin kandidatexamen i Historia och politik från Oxfords universitet i Storbritannien.
Hemma uppstod ett vakuum.
– Jag behövde träffa nya vänner
och göra något meningsfullt. Jag
ville vara med och påverka och då
var Grön ungdom det självklara
valet.
– Många ungdomar är väldigt
pålästa och insatta. Till exempel är

kärnkraften en het fråga i skolorna.
Däremot är det en utmaning att
många ofta är engagerade i just en
specifik fråga, men inte gärna köper
ett helt koncept.

och vara med i Fridays for future.
Men om jag är med i ett parti har
jag också en annan närhet till de
som faktiskt fattar besluten. Det ger
mig en chans att påverka.

MAJA KOM HEM till Linköping från
ett Oxford i lockdown. Hon berättar
att det stundtals varit tufft under
pandemin, med många ensamma
dagar i studentrummet. Väl i Linköping var det enkelt att ta steget in i
partipolitiken.
– Visst är det bra att demonstrera

GRÖN UNGDOM STARTADE i början
av året en ny verksamhet med ideella
kampanjambassadörer, och i den
gruppen ingår Maja. Hon menar att
hon och de andra ambassadörerna är
lite av testkaniner inför valrörelsen
2022. Maja är intresserad av både
politik och historia och diskuterar
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gärna hur vissa personer kan få en
sådan påverkan på historiens utveckling och världshändelser.
– Ibland går det hett till när jag
diskuterar med kompisar. Vi har
samma grundläggande värderingar,
men tycker olika i vissa sakfrågor,
skrattar hon.
HON LÄSER ALLTID på om aktuella frågor innan hon beger sig ut i
skolorna för att prata politik. Hon tar
också med interaktivt material.
– Vanligast är post-it-lappar och
tatueringar. Eleverna får skriva
vad de vill förändra på lapparna
och som belöning får de välja en
gnuggis med olika statement som
Medmänsklighet eller Klimatkamp.

De senaste lapparna har fyllts med
förslag som Mer närproducerat, Fler musikanläggningar och
Avgiftsfria mensskydd. På Majas
egen post-it-lapp skulle det stå: Fler
förebyggande insatser! Fånga upp
människor och hjälp dem ur kriminalitet. Hon hade valt en gnuggis
med Medmänsklighet.
– Det är verkligen en jättefin
tatuering med guldtext.
Maja minns en kille som skrev
flera post-it-lappar, bara för att få
flera tatueringar med budskap som
Feminist as fuck. Det händer även
att vissa lämnar in lappar med Fler
kärnkraftverk eller Subventionerad
bensin.
– Det får man ta. Det viktigaste
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är att det leder till ett samtal. Sedan
får jag försöka styra diskussionen
och ibland avsluta den. Jag är ju
trots allt där för att värva medlemmar.
MAJA TYCKER ATT det är viktigt att
känna in personen du pratar med.
Vad det är personen vill. Det är också
viktigt att visa alla förbipasserande
att det är kul att vara med i Miljöpartiet och Grön ungdom.
– Ta samtalet dit det kommer.
Det är trots allt bara två människor
som ska prata med varandra, säger
Maja Grahn.

Text: Matilde Hardt

#

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.

KLIMATLEDIGHET FÖR
MILJÖVÄNLIGA RESOR

D

et pratas ofta om att man måste resa mindre
för miljöns skull. Särskilt flyg släpper ut mycket stora mängder koldioxid per resa (ca 100300 gram per passagerarkilometer beroende på hur
man räknar). Dessa utsläpp måste utan tvekan minska.
Men resor är viktiga för att skapa en värld där
människor känner samhörighet, för att knyta internationella vänskapsband och lära sig om världen. Allt
fler familjer är dessutom utspridda över flera länder.
Vi som skriver detta har båda nära familjemedlemmar
utomlands. Och när det kommer till att välja mellan
att tänka på miljön eller träffa vår familj väljer nog
många det senare. Men de två behöver inte stå mot
varandra.
I dagsläget finns ett antal mer miljövänliga transportsätt än flyg, exempelvis tåg. Med förnybar el, som i
Sverige, kan CO2-utsläppen då pressas ned till mindre
än 0.004 gram per passagerarkilometer (enligt SJ). Det
stora problemet är att inget annat transportmedel i
dagsläget är i närheten av flyg när det kommer till att
förflytta sig längre sträckor på kort tid. Om man ska
åka utomlands med tåg går ofta alltför många av ens
dyrbara semesterdagar åt.
Vi föreslår införandet av extra lediga dagar för miljövänliga resor, så kallad klimatledighet. Mot uppvisande av tågbiljetter eller liknande intyg ska man få betald
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ledighet från jobbet i upp till ett visst antal dagar
om året, utöver den vanliga semestern (förslagsvis
4 dagar). Vårt förslag är att detta till en början ska
omfatta tåg- och bussresor (då biljetterna enkelt kan
användas som intyg), men att i framtiden även kunna
inkludera andra klimatvänliga transportsätt som
elbil, cykel, segling, och vandring.
Genom att införa några lediga dagar för miljövänliga resor kan vi skapa ett incitament för folk att
välja mer hållbara resesätt. En sådan klimatledighet
kommer inte få folk att för all framtid välja bort flyget men det minskar kraftigt effekten som restiden
har på folks val av transportsätt. I kombination med
andra åtgärder och ekonomiska incitament tror vi att
det kan förändra folks resvanor drastiskt.
En del företag har redan infört klimatledighet för
sina anställda. Det brittiska försäkringsbolaget Naturesave, landskapsarkitektfirman Edge i Malmö, och
tågbolaget MTR Express är några av de företag som
erbjuder extra ledighet till sina anställda om de väljer
att resa klimatsmart. Med den klimatkris vi står inför
anser vi dock att klimatledighet bör vara lagstadgad
och gälla alla.

Carolina Nilsson, Björn Persson Mattsson

SLUTA BEVÄPNA

DIKTATURER
A

tt Sverige är världens största vapenexportör per capita är ingen nyhet för oss
gröna. Miljöpartiet har drivit på viktiga
förändringar på området, bland annat genom
införandet av ett demokratikriterium som innebär att vapen inte ska exporteras till diktaturer.
Men vi kan och ska inte nöja oss där, det finns
mycket arbete kvar.

dokument för Miljöpartiets politiska arbete, bland
annat vårt nya försvars- och säkerhetspolitiska
program samt det politiska handlingsprogrammet.
I dessa dokument framgår det att vi vill:
1.

Sluta beväpna diktaturer och MR-förbrytare.

2. Stoppa vapenexport till länder som deltar
militärt i Jemenkonflikten.

Jag tänker att vi som parti bör ifrågasätta fortJag
deltar just nu i en kampanj mot vapenexport
tillsammans med den Gröna gruppen i EU-parlamentet, under ledning av de tyska gröna.
Kampanjen ställer vissa krav på att och hur
EU ska säkerställa att vapen producerade i ett
medlemsland inte exporteras och används av
antidemokratiska regimer.

3. Att ett avtal om följdleveranser ska kunna
slopas om förutsättningarna i mottagarlandet
förändras så att de inte längre lever upp till
villkoren.
4. Införa ett förbud mot autonoma vapen.
5.

EU är idag en ledande region i produktionen
av vapen. Närmare en tredjedel av alla vapen
som exporteras i världen är producerade i vårt
direkta närområde, i Europa. Även den svenska
vapenexporten är fortsatt hög. Vapenexport
bidrar direkt till att konflikter ökar och driver
på fattigdom, mänsklig osäkerhet, ojämlikhet
och instabilitet i vår omvärld.

Att EU:s vapensamarbete ska inriktas på att
minska behovet icke-demokratier genom att
renodla och koncentrera produktion till färre
tillverkare.

Att avskaffa vapenexporten på sikt är en viktig
solidaritetshandling, och vi har ett ansvar att fortsätta lyfta frågan i samhällsdebatten. Den svenska
vapentillverkningen och vapenexporten får inte
urholka arbetet för fred, demokratisering och
mänskliga rättigheter.

Det finns ett brett folkligt stöd för att stoppa
EU:s vapenexport till länder som befinner
sig i krig, väpnade konflikter eller kränker
de mänskliga rättigheterna. 77 procent av de
tillfrågade i Sverige är emot att man exporterar
vapen till länder krig eller väpnade konflikter,
och 80 procent att EU inte bör exportera vapen
till dessa regimer som bryter mot de mänskliga
rättigheterna.

Camilla Hansén,
riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson

Under hösten har det antagits flera viktiga
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Medlemsnytt
Valupptakt i maj

Den 28–29 maj är det dags för
Miljöpartiets stora valupptakt i
Karlstad. Det blir en helg fylld av
pepp inför valet, utbildningar och
seminarier – och inte minst: fest
med massor av miljöpartister!
Ringa in datumen i kalendern
redan nu och håll utkik efter mer
information om program, anmälan
och deltagaravgift efter årsskiftet.

Grundutbildningen.
Jag vill veta mer!

En ny omgång av Miljöpartiets
Grundutbildning är på gång.
Utbildningen vänder sig till nya
medlemmar och medlemmar som
tidigare inte varit så aktiva. Grundkursen består av tre träffar. Vi
kommer att gå igenom och diskutera den gröna ideologin, partiet och
organisationen samt jämställdhet,
mångfald, demokrati. Vi ses digitalt
kl. 19-20.30 via Zoom.
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13 januari, 18 januari, 24 januari.
Om du vill anmäla dig till utbildningen, undrar över något eller har
synpunkter på förbättringar är du
välkommen att höra av dig till Helena
Lundberg samordnare för utbildningar, helena.lundberg@mp.se
Du vet väl också om att många föreläsningar, Fördjupningstimmar och
riksorganisationens extra medlemsmöten går att se i efterhand. Inspelningarna hittar du på Engagera dig, i
Kunskapsbanken, under utbildningar
och seminarier.

Jämställdhetsutbildning

Vill du få strategier för att förändra
och lära dig mer om Miljöpartiets
feministiska politik? Då ska du delta
i vår jämställdhetsutbildning.
Utbildningen består av fyra olika
pass, varje pass är fristående och
det går därför bra att arbeta med

alla fyra pass eller välja de pass du
tycker är mest intressanta.
Du hittar utbildningen på Engagera dig, under jämställdhet- och
mångfaldskommitténs sida Gröna
feminister.

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 papperstidningen. Om
du redan har meddelat
service@mp.se att du vill fortsätta
att få tidningen i brevlådan behöver du inte göra det igen.

Få senaste nytt - skapa ett
konto på Engagera dig

På Engagera dig får du senaste
nytt från partiet och kan också dis-

kutera politik med andra medlemmar. Där kan du läsa fördjupad
information och få information
om våra engagemang. Om du inte
redan har ett konto på
engagera.mp.se - skapa ett idag!
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!
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POSTTIDNING B
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Pustegränd 1–3
118 20 Stockholm

Häng med i vår
digitala mötesplats
Snacka politik
med 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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