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Vår utåtriktade verksamhet I
Bokbord, möten m m
När vi vänt oss utåt mot allmänheten har vi använt oss av olika strategier. Vi har ställt 
upp bokbord, inbjudit till offentliga möten, demonstrerat och mer och mer använt oss 
av Internets olika möjligheter.

Att synas utåt är viktigt i ett parti. Torgmöten med försäljning har vi redan berättat 
om som ett sätt att stärka vår ekonomi. Vid dessa torgmöten försökte vi också nå ut 
med vårt budskap. Vi hade alltid något dokument i en aktuell fråga att dela ut. Och vi 
fanns där för den som ville prata lite politik. I samband med valen har vi haft speciella 
torgmöten. 

Bokbord är ett klassiskt sätt för grupper av olika slag att sprida sitt budskap. Vi 
har försökt så långt vi förmått att vara i händelsernas centrum åtminstone med 
ett bokbord. Så har vi t ex ofta varit med på Lillerudsdagarna, på Persmäss, på 
Värmlandsmässan och på senare tid på Arvikafestivalen. På universitetet och i 
skolorna har Grön Ungdom och Gröna Studenter varit synliga med bokbord.

Även genom att deltaga i aktiviteter som Göta-joggen och Lady Lufsen har vi kunnat 
visa upp oss.

Ibland har vi valt att praktiskt demonstrera viktiga punkter i vårt program, t ex hur man 
sorterar avfall, hur man sköter en maskkompost, hur vindkraft och solceller fungerar, 
hur man återanvänder papper. Platsen för dessa demonstrationer har oftast varit 
Stora torget.

Offentliga föreläsningar och debatter har arrangerats, tillsammans med andra 
föreningar och ett studieförbund eller med bara Miljöpartiet som arrangör. Varje år 
har vi haft ett eller flera besök från Riks. Dessa besök har varit mycket välkomna 
och inspirerande. Då har vi alltid försökt ordna något offentligt möte och/eller ett 
studiebesök. I valtider har vi deltagit i en mängd debatter och haft flera besök från 
Riks. Vi ger här några exempel på utåtriktade satsningar. Listan är inte komplett. Vår 
avsikt är bara att ge en bild i stort av hur vi arbetat.

• Vi fick flera besök från riksorganisationen i samband med det första valet 1982. Vid ett  
större valmöte i Vårdskolans aula deltog t ex Per Gahrton, Wava Sjödin, Gill Lindgren  
och Anders Engqvist som var på valturné.

• Ralph Monö från riksorganisationens politiska utskott hjälpte oss med aktioner för att  
bilda lokalpartier i andra kommuner (1982).

• Vi hade Gröna kvällar på Gjuteriet (1987).
• Pontus Örtendalh, ekosof, höll en öppen föreläsning över ämnet “Betraktelse om vår  

samtid”. Samarrangemang med bl a MP Hammarö och Regionen.
• Ragnhild Pohanka besökte flyktingslussen på Kroppkärr vid sitt besök (1990).
• Ideologiseminarium med Birger Schlaug (1990).
• Vi fick besök av ryssar som ville titta på ekologiska lösningar. Jörgen visade runt bl a 

på Tuggelite (1990).
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Gino Jovanelli på trappan till husvagnen, t v Jörgen Lenz, t h Ola Brunström. Leif Björnlod och Lars-Martin 
Jansson vid mikrofonerna. Karin Svensson och Ingrid Rohlin bjuder ut Fair Trade-varor. Två demonstrationer 
mot sopförbränning och för sopsortering. Skogsberg vid gitarren.

Vi valde ofta Stora torget, Drottninggatan 
och Centralstationen för våra aktioner
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• Äldremässa. Karin Bergström deltog i paneldebatt (1991).
• Anna Horn var här i april och talade om Rätten till din tid (1991).
• Margareta Gisselberg besökte en del företag (1991).
• Per Gahrton talade om EG vid ett välbesökt möte i Folkets hus (1991).
• Åsa Domeij på högskolan (1991).
• Birger Schlaug var med oss på industribesök till Gruvöns bruk (1993).
• Karin Bergström deltog i debatt på biblioteket (1994).
• Utställning om kärnkraften på biblioteket (1994).
• Agenda 21, Urban Ledin (1995).
• Ragnhild Pohanka “Det brutna taket i socialförsäkringarna” tillsammans med 

Regionen (1995).
• Staffan Hellstrand, Kil, i samordning med Regionen: Agenda 21 (1995).
• Värmlandsradion: Om Svenska rallyt. Karin Bergström mot landshövdingen (1995).
• Öppna möten med Regionen.  Eva Goes (1996).
• Öppna möten med Regionen. Alfred Maultash. Sol och vindenergi. Maultash även i  

Radio Solsta (1996).
• Karin Svensson i en paneldebatt om invandrarpolitik, AMU (1996).
• Vi hade en invandrarkväll. Ett tjugotal kom. Mycket trevligt (1996).
• Birger Schlaug på högskolan. Gröna studenter (1996).
• Eva Goes. Offentligt möte med Regionen om kärnkraften (1996).
• Trafiksymposium på CCC. Åsa Domeij talare (1997).
• Karin Bergström deltog i en debatt om äldrefrågor i politiken (1997).
• Jörgen Lenz deltog i drogdebatt på biblioteket (1997).
• Birger Schlaug på Gröna Trädgården (18/3 1997).
• Inger Schörling på besök (1997).
• Marianne Samuelsson var här på förvalsmöte medfinansierad av Regionen (1997).
• Åsa Domeij besökte Karlstad. Tema: Kärnkraften (1997).
• Poesikväll på Gröna Trädgården med Leif Björnlod i samband med Marianne  

Samuelssons och Maria Wetterstrands besök (1998).
• Jobbtåget i Karlstad. Jörgen Lenz i debatt med Sten Fransson (S) (1999).
• Lars-Martin Jansson tog emot i Rådrummet (1999).
• Lotta Hedström talade om Djurskydd vid sitt besök (1999).
• Sofi Löfstedt besökte Grön Ungdom (1999).
• Vi hade en välbesökt kväll om mångkultur. 32 personer kom. Eva Nyqvist 

medverkade  med sång (1999).
• Lotta Hedström till universitetet för offentligt möte (2000).
• Åsa Domeij till Karlstads universitet och i vår lokal (2001).
• Ett möte på persiska med Zorgarn Assadi från MP Örebro (2002).
• Politiska debatter om Resecentrum (14/2, 21/3 2002).
• Vi var anslutna till organisationen “Värmland mot krig och terrorism” och deltog i 

möten på Soltorget varje lördag 11/1-26/4 (2003).
• Maria Wetterstrand besökte oss (februari 2006).
• Martin Oscarsson deltog i HBT-debatt (2007).
• Gröna studenter på universitetet. Flera föreläsningar: Frida Johansson om  

lyckoforskning, Helena Leander om kött, Maria Ferm om Grön feminism (2009).
• Martin Oscarsson och Helena Leander besökte Djurskyddet. Bra press (2009).
• Bokbord i samband med Festival för systerskap (2009).
• Peter Ericsson på möte i Orrholmsgaraget (2009).
• Maria Wetterstrand på universitetet 22 mars (2010).
• Gustav Fridolin till Kronoparken 18 maj (2010).
• Makten över tiden - ett brett upplagt rådslag med inbjudna från organisationer utanför  

partiet samt inslag från Riks (2011).
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Material av alla de slag!

Inga Gräslund och Karin Bergström klipper och klistrar. Ulla Brodow och Stig Marklund snurrar 
på tombolan med MP-budskap. Karin Granström vid vår utställning på Värmlandsmässan 2001.
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Andra aktiveter där vi visade oss
• Vi deltog i en kampanj för ANC (1986).

• Kvinnor skickade telegram till president Reagan vid hans besök på Island: “Stop  

testing now!” (1987).

• Vi deltog i Guatemala/Chilekommitténs möte i Folkets hus (1983).

• Demonstration vid invigningen av Välsvikenmotet. Tyst minut med gasmasker (1990).

• Vi anslog 20 000 till reklam i stadsbussar i samarbete med Riks kampanj (2004).

• Miljöpris till S. Bengtsson i Snårsta för metangasanläggning (1994).

• Clara Bodin och hennes kompis Julia Shepel, Ukraina, var stipendiater i tre månader 

och gick bl a ut i skolorna och arbetade med Grön Ungdom (1997).

• Karin Svensson ordnade ett upprop för Alla Kvinnors Hus (1997).

• MP Karlstad och Regionen utdelade ett miljöpris till föreningen Vattenvärnet (1998).

• Växthuset auktionerades ut på Stora torget. Pris 4 800 kronor.

• Vi deltog i Värmlandsmässan och bidrog till MP Värmlands annons i Mässbladet  

(1998).

• Värmlandsmässan. Tema: Tredje världen (1999).

• Värmlandsmässan (2000).

• Vi deltog i Politikermedverkan i Rådrummet (1999).

• Vi deltog i jobbtåget, arrangerat av Mp Riks (1999).

• Under Miljöveckan i november ställde Karin Granström och Lars-Martin Jansson upp  

en dag för utfrågning av gymnasieelever (2000).

• Värmlandsmässan. Mp och Regionen. Tema: Växthuseffekten (2001).

• Värmlandsmässan. Mp och regionen. Tema: Vindkraften. Mycket bra. Drog publik.  

(2002).

• Värmlandsmässan. Tema: EMU (2003).

• Arvikafestivalen 2003 var en framgång. Tält och soppa. Även EMU.

• EMU-tema även på Persmäss och Lillerudsdagarna (2003).

• Försäljning av rättviseprodukter ökade under året (2003).

• Karin Granström talade vid en demonstration för Djurens Rätt (2003).

• Medarrangör för manifestation för flyktingamnesti (2005).
• Vi fanns på plats på Lillerud, Arvikafestivalen och på Solatorget (2006).

• Gröna caféet. Soppluncher startade inför valet och fortsatte sedan under det följande  

året (2007).

• Gröna världsbutiken går bra enligt rapport vid årsmötet (2007).

• Martin Oscarsson deltog i en debatt om Mångfald (2008).

• Vi serverade kaffe vid en av Domkyrkoförsamlingens gudstjänster. Detta fortsatte 

även de följande åren (2008).

• Vi deltog i Vänsterns Palestinademonstration (2009).

• Vi deltog i Afghanistankommitténs demonstration “Ta hem våra soldater” (2009).

• Grön Ungdom deltog på Arvikafestivalen med ekonomiskt stöd även av MP Värmland  

(2010).

• Julkampanj. Miljöpartister stod vid busshållplatser och vid Centralen och tackade 

resenärerna för att de tog bussen/tåget samt bjöd på choklad (2011).

Demonstrationer
Det förekom också mera spektakulära demonstrationer. Förslagen var många och 

några avvisades, t ex den att vi skulle ha rickshaws som cykeltaxi. Andra drevs 

igenom, inte alltid med allas gillande. Här är några exempel:

1. Demonstration mot sopförbränningsanläggningen på Heden
Medvetenheten om det farliga med utsläpp av dioxiner m m från 

sopförbränningsanläggningar växte. Miljöpartiet var bland de första att reagera. Vår 

oro gällde både utsläppen och deponeringen av flygaskan, d v s restprodukterna vid 
förbränning, på Heden.
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I valet 1985 blev sopförbränningsanläggningen en 
het fråga. 5 000 exemplar av ett flygblad trycktes upp 
och delades ut. Då hade vi en både rolig och omtalad 
demonstration och en gatuteater på torget. Vi ville 
uppmärksamma de problem som var förknippade med 
förbränning av sopor men vi ville även visa på att det 
fanns ett alternativ till förbränning, nämligen sortering 
av avfallet. Tre personer agerade. En var politiker 
med hörselskydd. Han hade sällskap med en man 
med sedelbuntar som föreställde ”penningintresset”. 
Den tredje var utklädd till sopförbränningsskorsten. 
Demonstrationen gav eko i press och fullmäktige.

2. Riksdagsbesöket på Sandgrundsudden om flygplatsen
Antalet flygresenärer ökade och snart höjdes röster för att en ny flygplats måste 
byggas istället för den gamla på Sommarro. MP var emot en utveckling av flyget och 
visade detta på olika sätt, på våra poster som förtroendevalda och i pressen. 

En vacker sommardag infann sig det tillfälle som vi väntat på. Den 12 juni 1989 var 
nämligen riksdagsledamöter från Kommunikationsutskottet inbjudna till ett möte i 
Karlstad just om planerna på en ny flygplats i Värmland. Deltagarna i mötet samlades 
i Museiparken. Landshövdingen var med liksom statsrådet Tage G. Pettersson 
som stod i talarstolen. Några miljöpartister, Gino Jovanelli, Jörgen Lenz och Stig 
Marklund, hade tillverkat ett flygplan i papp som nu Gino "tog på sig" iförd motorhuva. 
Han kom småspringande fram bakom häcken och fram förbi raderna av häpna 
riksdagsledamöter 
alltmedan det puttrade 
och rök från flygplanet. 
Under tiden gick vi 
andra och delade ut 
våra flygblad mot flyget 
och flygplatsen. Tage 
G. Petterson tycktes 
road av det hela och sa' 
att "Sånt här kan man 
tillåta i ett demokratiskt 
land."  Han viskade 
också till Lars-Martin 
Jansson: ”vet du att det 
var en del miljöpartister 
med på flyget hit? Vad 
säger du om det?” 
Det blev en bejublad 
demonstration som sent 
skall glömmas. 

3. Protesten mot Hagaleden
I augusti 1986 togs beslut i KF i Karlstad att Hagaleden skulle byggas. Orsaken var 
den ökade trafiken som särskilt belastade gatorna i innerstaden och på broarna. 
I synnerhet var den östra infarten över gamla bron och genom Haga ansträngd. 
Beslutet kom efter många diskussioner i pressen, bland politiker och bland vanligt 
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folk. MP tog tidigt ställning mot detta bygge, som ju 
skulle generera ytterligare trafik till staden. Leden 
skulle också förstöra delar av miljön i gamla Haga. 
Stora, vackra träd måste tas bort och för de boende 
intill denna led skulle det bli ännu mer buller – 
förutom järnvägstrafiken intill och miljöföroreningarna.

Hagaleden byggdes alltså och i augusti 1988 skulle 
den högtidliga invigningen äga rum. Särskilt inbjudna 
gäster åkte i särskild buss förbi centralstationen 
Hamngatan fram och in på den nya leden. Där 
skulle själva invigningen förrättas av Vägverkets 
generaldirektör Per Anders Örtendahl som skulle 
hålla talet. Men just som han skulle börja, gick åtta 

svartklädda miljöpartister – herrarna i frack – uppför slänten och upp på leden framför 
delegationen. Där lade de ner en stor krans mitt på leden. Samtidigt strömmade 
tonerna av Chopins sorgmarsch ut från högtalare i ett öppet fönster i Mariedal 8. I 
huset intill hängde det en stor banderoll från ett fönster med texten "Miljömord". Det 
hela var mycket välarrangerat och effektfullt. 

På frågan vad detta betydde svarade Jörgen Lenz och Stig Marklund: "Vi visar vår 
sorg över ett felaktigt fattat beslut". Så gick de stilla och lugnt därifrån. Det måste 
sägas att de boende i Mariedal 8 var lika engagerade som vi och många andra och 
pressen ägnade mer uppmärksamhet åt oss än åt invigningen. 

4. Åk tåg. Ny demonstration mot flygplatsen
Den nya flygplatsen visade sig bli en segsliten historia. Det var många turer fram 
och tillbaka med miljökrav och andra krav som skulle vara uppfyllda. Föreningen 
och inom kort partiet Vattenvärn i politiken (VIP) hade bildats 1989 och fick snabbt 
2 platser i valet till fullmäktige i Karlstad med en enda fråga på sitt program: Stoppa 
flygplatsbygget! Medlemmarna i VIP var verkligen mycket aktiva, demonstrerade, 
överklagade flygplatsbygget och begärde folkomröstning. Men förgäves. Vi 
samarbetade mycket med VIP och protesterade på vårt sätt. 
Den 6 september 1997 stängdes den gamla flygplatsen och dagen därpå togs 
den nya i bruk. Invigningen skedde den 21 september. Flygplatschefen Florence 
Brinkegård var naturligtvis på plats. Från Stockholm kom kommunikationsminister 
Inez Uusman. Och Miljöpartiet de gröna i Karlstad var där för att protestera 
och visa på andra möjligheter att resa. ÅK TÅG var vår paroll. Fem spänstiga 
miljöpartister hade cyklat hela vägen från Karlstad till Mellerudstorp, drygt 1,5 mil, 
med sandwichplakat som bildade texten ÅK TÅG. De ställde upp sig i en rad och 

konkurrerade om uppmärksamheten 
och gav bra eko i press och övriga 
media. På rad stod Jörgen Lenz, 
Owe Edman, Lars-Martin Jansson, 
Bengt Åkerblom och Karin Svensson. 
Vi vet inte vilken effekt just den här 
demonstrationen kan ha haft. Idag är i 
alla fall viljan att ta tåget till Stockholm 
långt mera utbredd än 1997.
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5. Martin Oscarsson i folkdräkt på fullmäktigemöte
En annan rolig och uppmärksammad händelse var när Martin 
Oscarsson kom till novembersammankomsten 2010 av 
fullmäktige i Karlstad iklädd folkdräkt, därtill kvinnlig. Klädseln 
var inte helt reglementsenlig för skorna han bar var den typ av 
moderna tygskor som är populära bland ungdomar, vilket också 
bidrog till uppmärksamheten. Martin kom i sällskap med Håkan 
Svenneling (V), som också bar kvinnlig folkdräkt. Avsikten 
var att visa att Sverigedemokraterna inte har ensamrätt till 
svenska symboler. Budskapet var Folkdräkten är till för alla med 
underliggande värderingar som antirasism ,“reclaim”-tanken 
och ifrågasättande av heteronormen. Händelsen gav stort eko i 
press och övriga media, inte bara lokalt. Vi tycker att kostnaden 
500 kronor för hyra av folkdräkt var väl använda pengar med 
hänsyn till den uppmärksamhet vi drog till oss. Ingen kunde 
undgå att höja ögonbrynen och dra på smilbandet. En snäll, 
lekfull och effektfull demonstration.

Internet och förändrade tider
Att synas utåt innebär alltmer att också synas på nätet. I ett protokoll från 2010 
konstateras att ”vi ska synas på nätet och hålla lite koll där.” Det har skett en snabb 
utveckling av Miljöpartiets närvaro i digitala medier. MP Karlstads första närvaro på 
nätet var en hemsida som gjordes 1998 av Ulla Brodow. Den var enkel men man 
kunde i alla fall hitta vårt handlingsprogram där och tid och plats för våra möten. 
När Martin Oscarsson kom in i partiet 2002, tog han suveränt hand om både utskick 
och hemsida och utvecklade vår närvaro på nätet mycket. Inför valet 2010 spelade 
sannolikt hemsidan en stor roll, särskilt för unga väljare.

Idag har vi en modern hemsida med mötestider, handlingsprogram, vår politiska 
representation m m och där kommunalråden inbjuder till delaktighet i politiken 
på olika sätt. På MP Karlstads blogg rapporterar vår politiska sekreterare Daniel 
Kristiansson regelbundet om vad som händer i partiet och i politiken i Karlstads 
kommun.

På Internet kan man också twittra. Det är en digital motsvarighet till det gamla 
telegrammet med kortkorta inlägg. Maria Frisk var tidigt en flitig twittrare med sitt 
motto Det omöjliga tar bara lite längre tid. Idag är hon inte ensam. På Twitter går 
det att delta i samtal över hela världen genom att skriva in tecknet # och ämne, t ex 
#tahrir. Genom denna fantastiska funktion kunde t ex alla twittrare nås av ett budskap 
under revolutionen i Egypten.

På kort tid har Facebook seglat upp som en mötesplats för enskilda och grupper 
av olika slag. Där har många miljöpartister ett eget konto och MP Karlstad finns 
naturligtvis också registrerad som grupp.  

Detta är vad vi kan säga om MP Karlstad och digitala medier 2012. Utvecklingen på 
området går mycket fort och om några år kanske detta låter lika mossigt som raspiga 
skivor på grammofon, videoband (VHS) och kassettbandspelare. Inget är beständigt 
och vinylen är på väg tillbaka!


