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MiljöpartiEts kongrEss i skuggan av CEntErn

Tillbaka till maskrosens rötter
Det finns en längtan efter grön politik, sade
Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin med
eftertryck när hon inledde partiets kongress
under fredagen.

kade ha skakat om. Kanske var det därför
som inställningen till Centern verkade vara
minst sagt delad. Ena stunden målade Isabella Lövin upp Centern som en motståndare
lika farligt som allt höger om Stefan Löfven.
Andra stunden sträckte hon ut handen för
samarbete.

men endast 3,6 procent av

väljarna verkar vilja att den
ska komma från Miljöpartiet. Samma dag som Miljöpartiet samlades i
Linköping publicerade Sveriges Radio Ekot
(26/5) de sammanställda siffrorna som placerar partiet under riksdagsspärren.
Att maskrosorna längs med vägen upp till
kongresslokalen i Linköping hade vissnat fick
därmed en närmast symbolisk innebörd. Likaså var det illustrativt att solen sken utanför
medan det var mörkt och dämpat i den stora
hörsalen.

de lokala och nationella maskrosornas pro-

blem var inget som partiföreträdarna berörde
när de drog långt över programtiden för att
gjuta mod i de ditresta ombuden. För första
gången på länge gjorde också Miljöpartiet
skäl för namnet, i alla fall i retoriken. Inte en
enda gång lyckades någon av partiets sex
statsråd som inledde kongressen nämna migrationspolitiken. Istället dominerade miljöpolitik i allmänhet och osminkat beröm åt
den egna insatsen i synnerhet. Miljöpartiet
utmålades som ledare i den globala klimatpolitiken.

Mitt Europa

Wikström: Håll
federalismens
låga vid liv
CeCilia Wikström

Många människor betraktar begreppet Europafederalist som något negativt och destruktiv och EU beskrivs som ett elitistiskt
projekt.

O

fta har jag hört exempelvis Sverigedemokrater svartmåla idén om ett
federalt Europa. Men precis som jag
är kristen, svensk och Europé är jag
är stolt över att kalla mig själv federalist.
Därför blev jag extra glad när jag såg att Liberala ungdomsförbundet, LUF, gick ut under Europadagsfirandet den 9 maj och skrev
en artikel till federalismens försvar i UNT.
Men tanken om ett federalt EU är ingen elitistisk idé, utan faktiskt precis tvärtom. Fede-

att miljöpartiet söker de politiska konflikt-

På fredagen inleddes Miljöpartiets kongress i Linköping. Som hemlig – men kanske inte så oväntad
– gäst visade sig Stefan Löfven på scenen intill Gustav Fridolin och Isabella Lövin.
Foto: SteFan JerrevÂng/tt

Att partiets språkrör och regeringsföreträdare undvek de negativa opinionssiffrorna
och talade om en ljusnande framtid i sina inledningsanföranden var naturligt, motsatsen
hade varit uppseendeväckande. Det som dock
var lite förvånande var att partiledningen låtsades som att partiets krokiga väg de senaste
åren varit som en tysk motorväg – spikrak. Att
MP drivit och associerats främst med andra
frågor än miljöpolitiken de senaste åren låtsas
ingen om.

men hotet från Centerpartiet som håller på
att etablera sig som det nya miljöpartiet ver-

ralism handlar om att EU ska byggas demokratiskt genom ett starkt folkligt politiskt deltagande, snarare än på en nivå där endast regeringschefer stiftar våra gemensamma lagar.
Ett federalt EU skulle kännetecknas av större
makt för de folkvalda i Europaparlamentet
och mindre makt åt de slutna rummen och de
hemliga besluten som fattas av ministrarna i
medlemsrådet.

Federalismen är också en idé som är sprungen ur viljan att förena Europa med demokratiska och fredliga principer. Det är ingen
slump att Storbritanniens dåvarande premiärminister Winston Churchill använde begreppet ”Europas förenta stater” när han talade om hur vår kontinent skulle gå vidare efter
andra världskrigets slut år1945. Flera av de så
kallade ”grundarfäderna”, såsom den belgiske premiärministern Paul-Henri Spaak och
den italienske kommunistiske politikern Altiero Spinelli, var också övertygade federalister.
Dessa var inte federalister för att de trodde att EU skulle bli en stark och framgångsrik union i en handvändning, eller för att de
trodde att Europas folk från en dag till en
annan skulle lägga ifrån sig sina nationella
identiteter för att bli européer. Snarare förespråkade de en långsiktig process för europeisk integration, men med federalismen
som ledstjärna. På samma sätt tror jag att federalist-tanken i dag fyller en viktig funktion för hur vi ska möta framtidens utma-

linjerna inom miljöpolitiken är strategiskt
rimligt. Det är ett parti i kris som behöver
hitta tillbaka till rötterna. Samtidigt skapar
det andra problem. Vad än ledningen säger
har Miljöpartiet inte lyckats åstadkomma
mycket inom miljöpolitiken i regering. Väljarna har fått svart på vitt att röster på MP
inte innebär en bättre miljöpolitik ens när
partiet hamnar i regeringen. Det kan inte
kompenseras med hårda attacker på Allianspartierna.
Ett ovanligt konkret exempel på vad Miljöpartiet vill åstadkomma levererades av miljöminister Karolina Skog (MP) som beskrev
bilen som de cyklande barnens fiende. Budskapet var att hon i stor utsträckning vill ha
bort bilen från städerna. Ett utspel som bör
ses som en flört med partiets köksbordsaktivistiska rötter. Om det är tänkt att bli verklighet ska samtidigt vara osagt, språkrören presenterade kort därefter en satsning på elbilar. Möjligen är det illustrativt för Miljöpartiets problem – vägen framåt är fortsatt
krokig.

ningar med ny enhet och styrka. En del av
Europas nuvarande problem kan kopplas till
det faktum att vi i dag befinner oss i en slags
övergångsperiod. Från 1952 har EU gått från
ett mellanstatligt samarbete till en slags politisk union. På vägen har vi dock glömt bort
det mest grundläggande: Att EU bygger på
en vilja från Europas folk att leva i fred tillsammans. Därför behöver vi återupprätta
denna vision och tala om denna för att vi ska
kunna röra oss framåt, mot en mer välfungerande union.

att vara eU-federalist innebär ytterst att man
tror på de europeiska folkens rätt att avgöra
sin egen framtid. Därför är också andra beslutsnivåer, såsom den lokala, regionala och
nationella, minst lika viktiga. Federalism på
EU-nivå innebär därför inte, som vissa populister vill få det att framstå som, att all makt
ska flyttas till Bryssel. Däremot innebär den
att den makt som finns i Bryssel ska utgå från
folkens demokratiska makt och inte från regeringschefernas möten.
Med Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron kan EU få någon som vill leda reformer av vår union i en mer demokratisk
riktning, eftersom han uttryckligen delar den
federala visionen. Det finns idag stora utmaningar som är beroende av att vi klarar av att
fatta beslut i EU. Men för att styra mot framtiden behöver vi som tror på EU våga ha en vision i sikte. Därför är det alldeles rätt att hålla
federalismens låga vid liv.

Ja till renovering av stadsparksbadet i nämnden blev nej i budgeten
●●Efter kommunfullmäktigebeslutet 18 maj att renovera Stadsparksbadet för 93 miljoner använde ledarsidan en formulering som ger en missvisande
bild av vad som förevarit.
Vi skrev: ”Under många år sa

de rödgröna nej till ombyggnad
av badet, som de borgerliga
drev i lokalförsörjningsnämnden.”
Sant är att den alliansledda
lokalförsörjningsnämnden
med KD:s Falco Güldenpfennig

som ordförande såväl 2014
som 2015 i den investeringsbudget man föreslog fullmäktige att, via kommunstyrelsen,
anta ville avsätta de 87 miljoner kronor som då bedömdes
räcka för såväl etapp 1 som

etapp 2. De rödgröna i nämnden stod då bakom äskandet.
Däremot drev de borgerliga
partierna inte frågan vidare
när budgetarna för nämnda år
skulle antas i fullmäktige.
lars NäslUNd

”Väljarna har fått
svart på vitt att röster
på MP inte innebär en
bättre miljöpolitik ens
när partiet hamnar i
regeringen. Det kan
inte kompenseras
med hårda attacker
på Allianspartierna.”

Att vara EU-federalist
innebär ytterst att
man tror på de europeiska folkens rätt att
avgöra sin egen framtid. Därför är också
andra beslutsnivåer,
såsom den lokala,
regionala och nationella, minst lika viktiga.

Cecilia Wikström är EU-parlamentariker för liberalerna.

