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Husvagn 1982 Elbuss 1994Foto: Håkan Strandman

Vår utåtriktade verksamhet II 

Val, val, val
Under vår trettioåriga historia har vi deltagit i 9 kommun-, landstings- och riksdagsval 
och därtill några kyrkoval och ett antal val till EU. Fram till 1994 var det val vart tredje 
år, sedan har det varit fyra år mellan valen. Valåren har alltid varit mycket hektiska 
och det har gällt att hitta de bästa formerna att få ut vårt budskap. Det har framför allt 
varit aktiviteter i anslutning till vår valstuga, möten av olika slag inte minst torgmöten, 
demonstrationer, flygblad, affischer, kontakter med press, radio och tv och under 
senare år aktiviteter på internet.

1. Valstugor – från husvagn till blinkande fyr
När partiernas valstugor börjar dyka upp på Stora torget i Karlstad vet vi att 
valperioden har börjat. Det har mestadels varit friggebodar av varierande storlek 
och utseende, med eller utan veranda. MP Karlstad har visat ovanlig kreativitet och 
omväxling vid valet av valstuga. 

Det första året 1982 tillät inte vår ekonomi att vi satsade en enda krona på en 
valstuga. Vi fick låna en liten husvagn av en medlem, Ella Lundström. Det fungerade 
bra och det blev husvagn i ytterligare två val, 1985 och 1988, dock av annan modell. 
Redan i det första valet väckte vår valbyrå uppseende genom lite annorlunda sätt 
att sprida budskapet: Vi hade bl a handmålade plakat, slagord på pappkartonger, 
valsedlar på en fällstol och en snurrlåda av papp med olika politiska budskap.

I valet 1991 började vi tänka i andra banor vad gäller valstuga. Många bollar var i 
luften. En valbåt? Nej. Kunde vi rationalisera och göra gemensam sak med de andra 
partierna och tillsammans inköpa valbodar? Nej, även det förslaget förkastades. Det 
slutade med att vi köpte en friggebod för 17 500 som skulle finansieras genom ett 
lotteri. Hur det gick ekonomiskt med detta har vi inte lyckats få fram. Det var ingen 
som fick vinstlotten och stugan tillföll då lotteriet. Här kan nämnas att stugan efter valet 
såldes för 5 000 kronor, något som ansågs för billigt och väckte kritik. Det sägs ha 
berott på att vi blev avhysta från torget tidigare än överenskommet. Vi blev lite brända.



30

Inför valet 1994 kom vi på att vi skulle kunna slå två flugor i en smäll och även 
förmedla ett budskap genom val av valstuga. Detta år hade vi en liten el-buss. Det 
väckte uppmärksamhet och låg helt i linje med vår ideologi. Det var behändigt med 
bussen, för den kunde flyttas från torget till andra platser för möten. Så skedde också. 
Inför språkröret Marianne Samuelssons besök flyttades den både till Kronoparkens 
centrum och till dåvarande Högskolan i Karlstad.

I nästföljande val år 1998 fortsatte vi tanken med inbyggt budskap och kom 
fram till att ett växthus skulle vara mycket miljöpartistiskt. Idén lär ha kläckts på 
Värmlandsmässan. På torget hade vi också en liten modell av ett vindkraftverk. 
Framför växthuset placerade vi ett stort ljust parasoll med maskros och text. Där 
kunde vi sitta i skuggan och diskutera politik med besökarna. Ingen kunde undgå att 
se vilken valstuga som var Miljöpartiets och vi tror att även budskapet gick fram.

Växthusidén kändes så riktig att det blev växthus även i de två följande valen, 2002 
och 2006. Vid något av dessa val gjorde vi även reklam för miljövänligt bränsle med 
en etanolbil som körde upp på torget med jämna mellanrum, försedd med allehanda 
dekaler.

Men så tände det till igen. Några fick idén 
att bygga en fyr. Åke Pettersson Frykberg, 
Per-Inge Lidén och några till skred till verket 
och resultatet blev imponerande. En dag 
stod den ståtliga fyren på torget med el som 
kom från solceller. Fyren väckte stort och 
berättigat uppseende som ett udda inslag 
bland traditionella valstugor. Den symboliska 
betydelsen hos en fyr som lyser och leder 
tror vi hjälpte till att dra väljare till partiet. 

Växthus 1998 Fyr 2010
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2. Valarbetarna, valmaterial och möten med väljarna
Det krävs många frivilliga krafter för att få ut budskapet under en intensiv valperiod. Vi 
har alltid haft en eller ett par valsamordnare som organiserat valet och valarbetarnas 
insatser. När ekonomin tillåtit det har vi haft tillfälliga anställda under valet och 
månaderna före valet. Några av dem är Zandra Wiringe (1988 och 1991), Tore, Alu-
anställd (1994), Sofia Ydreskog Järskog som på ett förtjänstfullt sätt organiserade och 
genomförde besök i skolorna (1994), Clara Bodin (1998), Viktoria Larsson (2006), 
Martin Oscarsson (2006, 2010).

Arbetet med handlingsprogrammet har som regel påbörjats strax före eller efter 
årsskiftet valåret. Vi har försökt tillämpa en demokratisk process med arbete i grupper 
omkring de olika kapitlen, presentation vid medlemsmöten, diskussion, strykningar, 
ändringar och tillägg. På detta sätt har materialet gått några varv innan vi varit nöjda. 
Det har alltid varit ett par personer som haft det slutgiltiga ansvaret att se till att 
programmet blivit färdigt i tid. 

Våra kommunala handlingsprogram har tenderat att bli relativt utförliga. På gott och 
ont. De flesta ger sig inte tid att läsa ett tjockt program men är intresserade av vissa 
kapitel. Det har vi löst genom att trycka upp särskilt efterfrågade kapitel. Sedan vi 
börjat med hemsida på Internet har vi lagt ut programmet där. Det är bra, för fler och 
fler skaffar sig information via nätet. Ett utförligt program är en bra utgångspunkt 
för förhandlingarna efter valet när förhandlingslistor ska skrivas. Vi har alltid haft 
en kortversion av vårt handlingsprogram, kallad valplattform eller valmanifest, med 
ett mindre antal punkter och en kort beskrivning av varje punkt, inte mer än vad 
som ryms på ett A4-blad. Kraven har höjts och i det senast valet hade vi en mycket 
fin kortversion på ett fyrvikt A4-blad i fyrfärgstryck på båda sidor, gjord av Martin 
Oscarsson. Den foldern räckte långt och gav mycket information på litet utrymme.

Vad som också måste ordnas i god tid före valet är det utskick som går ut till väljarna. 
En del av detta utskick består av information från Riks, riksvalsfoldern, som vi 
kompletterat med lokal information. Utskicket har också alltid innehållit valsedlar för 
kommun-, landstings- och riksdagsvalet. Även med valsedlarna måste man vara ute i 
god tid. Än har det inte hänt att vi missat deadline för tiden för inlämning, men det har 
varit nära ett par gånger. 

Där har vi sedan suttit på vår lokal och bladat in valsedlar i timmar och åter timmar 
och för all del haft ganska trevligt under tiden. Men tid tog det. Vi tog hem buntar och 
övertalade våra barn att mot en liten 
ersättning fortsätta inbladandet. Under 
senare år (notering 2002) har också 
skolungdomar engagerats att blada 
in valsedlar i utskicken. 2002 finns 
en notering om att alla som står på 
kommunlistan ska bidra med minst  
1 000 inbladningar!

Ja, så ska utskicken ut i brevlådorna. 
Under vår tidiga historia anlitade vi inte 
posten eller något företag som åtog sig 

Jörgen och Karin bladar in material
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detta. Kanske fanns inte tjänsten eller också hade vi inte råd. Vi gick helt enkelt själva 
runt och lade i brevlådorna. Att vi verkligen gjorde det är ovanstående lista ett bevis 
för. Så gott som samtliga medlemmar hade ansvar för en stadsdel eller vissa gator.

Det är nog skönt att vi idag inte behöver springa runt och lägga i brevlådorna utöver 
allt annat som ska göras i valtider. Men service kostar pengar och varje val har vi 
måst överväga hur många hushåll vi skulle ha råd att göra utskick till. Vissa problem 
har vi haft med att låta posten eller någon annan service ta hand om utskicken. Ibland 
har de delats ut lite väl sent eller till och med helt missats i någon stadsdel eller på 
någon gata. I valet 2010 t ex överläts utskicket på företaget Stalestrom för 58 000 
kronor. Det strulade mycket med felaktiga postnummer och missade utskick. Det blev 
en sorglig historia med strid om kompensation, hot om inkasso och vi nödgades ta ett 
lån på 25 000 kronor i JAK-banken för att avsluta vår skuld som i slutändan var uppe 
i 100 000 kronor. Hur mycket vi kunnat kosta på oss ifråga om inköp och framställning 
av material har naturligtvis varit beroende av vår ekonomi som i sin tur står i relation 
till antalet mandat vi haft. Det första valåret hade vi t ex bara råd att trycka upp  
2 000 exemplar av en broschyr om våra lokala frågor att delas ut för hand. Idag går 
riksfoldern ut till alla hushåll och kortversionen av vårt handlingsprogram trycks upp 
i ett stort antal exemplar för utdelning under valkampanjen. Vår valbudget i det sista 
valet låg på en bra bit över 200 000 kronor.

En annan viktig uppgift för valarbetarna har varit att bevaka vallokalerna på valdagen. 
I början av vår historia var vi tvungna att själva lägga ut valsedlar på de olika 
vallokalerna. Så många som möjligt av medlemmarna engagerades i detta så att vi 
inte skulle gå miste om någon tidig väljare just vid öppningsdags. Sedan gjorde vi 
besök under dagen med täta mellanrum, var och en i den tilldelade vallokalen för att 
se så att inget oegentligt inträffat, att någon flyttat på våra valsedlar, täckt över eller 
t o m tagit bort dem. Idag är det lättare. Det finns tydliga markeringar i vallokalen var 
exakt varje parti får ha sina valsedlar och de läggs ut av någon i valorganisationen.

Utdelning av valmaterial - till fots enligt uppgjord lista.
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I lokalen finns idag också en valövervakare som ser till att allt går rätt till. 1998 fick 
vi för första gången lägga ut våra valsedlar på postkontoren för poströstning. Över 
åren har vi också hjälpt till att bevaka vallokalerna i de kranskommuner som inte haft 
en egen lokalavdelning eller medlemmar i partiet. Allteftersom de vita kommunerna 
minskat i antal har denna uppgift blivit mindre betungande. 

En fråga som brukar uppkomma varje val är hur flitiga vi bör vara med att synas 
utanför vallokalerna på valdagen med banderoll över bröstet. Ingen valpropaganda 
får ju göras på valdagen, och de allra flesta har redan bestämt sig för vilket parti de 
ska rösta på innan de går in i vallokalen. Det är tillåtet att stå tyst utanför vallokalen 
med banderoll och vi har nog varit ganska flitiga med det i tron att det kan ha någon 
liten betydelse.

På Stora torget avlöser valarbetarna varandra. De pratar med besökarna och har 
lämpligt material till hands. Skoleleverna är ibland många och de vill ha våra svar 
på frågorna de ska redovisa inför sin klass. De sista åren har vi kunnat hänvisa mer 
och mer till information på vår hemsida och det har varit en hjälp. Valarbetarna kan 
berätta om alla slags samtal de haft med besökare. Många är uppriktiga sökare av 
information och försöker skaffa sig en bild av de olika partierna. Andra kommer för att 
klaga på allt som är fel i samhället och vad gör vi åt det? Återigen andra kommer för 
att häckla oss som parti. Det får vi stå ut med. De går knappast att omvända. Vi har 
en etisk överenskommelse i partiet om att personangrepp på företrädare för andra 
partier inte får förekomma i valrörelsen.

Även om valarbetet varit koncentrerat 
till Stora torget i Karlstad, har vi 
försökt att finnas synliga även i 
andra stadsdelar och i den övriga 
kommunen.

På senare år har anordnandet 
av förval i skolor och t ex på 
vårdinrättningar varit ett spännande 
inslag. Vi har även haft förval inom 
partiet till våra kommunvalslistor.
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Material har funnits av olika slag, så som material från Riks, vårt lokala 
handlingsprogram och vår valplattform, broschyrer och tidningar. Under de första 
åren brukade vi köpa in rätt många exemplar av Alternativet som kunde fås till 
specialpris vid valen och även Miljömagasinet så länge den var vår egen tidning. 
Affischer på hopsnickrade träställningar har varit viktiga inslag och har satts upp runt 
om i kommunen. Knappar ska finnas vid ett val. De efterfrågas både av sympatisörer 
och samlare. De senaste valen har valarbetarna haft visitkort att räcka över efter ett 
samtal för att underlätta senare kontakter.

Från valen 1994 och 1998 finns en anteckning om att vi hade bussreklam i valet. I 
valet 2002 hade vi dessutom radioreklam i Radio RIX. I senaste valet hade vi reklam i 
Bilddagboken (6 000 kronor) och på Facebook (6 000 kronor). 

Under de första valåren gjorde vi allt valmaterial för hand. Vi minns t ex en stor 
anslagstavla som vi tror Gino Jovanellli tillverkade. Den propagerade för sortering av 
hushållssopor med texten SORTERA MERA. Den sattes upp i Rudsmotet. Det kan ha 
varit i valet 1985, då sopförbränningsanläggningen var den stora frågan. Valaffischer 
från Riks sattes upp på stan. I valet 1991 var vi mycket missnöjda med affischerna 
från Riks med djur som var karikatyrer av företrädare för andra partier. I samband 
därmed påminde vi om ett tidigare beslut om att personangrepp inte får förekomma 
på företrädare för andra partier.

 Vid valstugan försökte vi utöver material från Riks också ha lokala inslag. De 
lokala affischerna med stora foton av kandidaterna till fullmäktige väckte berättigat 
uppseende i valet 2010. ”Honom känner jag igen”, kunde ungdomar säga när de 
pekade på ett foto av Martin Oscarsson.

VI hade många torgmöten, inbjöd till soppluncher, deltog i flera debatter varje val, 
besökte skolor och föreningar, ställde upp bokbord i flera sammanhang m m.

Besöken från Riks har varit välkomna inslag i valrörelsen. De finns nämnda under vår 
utåtriktade verksamhet tillsammans med andra besök från Riks under året. Där hittar 
vi våra språkrör genom åren, en och annan riksdagsman och Miljöpartiets speciella 
valturnéer.
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3. Valvakor och valnattens resultat
Blir det något att fira? Ja någon aning om vartåt det lutar har vi väl fått varje år 
genom opinionsinstitutens rapporter om läget. Men helt säker kan man inte vara 
och lokalvalen kan bjuda 
på överraskningar. Med 
spänning går vi till valvakan. 
Här redovisar vi bara antalet 
mandat och de ordinarie 
platserna i fullmäktige. För 
mera detaljer i valresultatet, 
se kapitlet Karlstad i 
kommunpolitiken.

1982 
Den första valvakan minns 
vi inget av och det står 
inget i protokollen om var 
man höll till. Vi hade ju 
ännu ingen lokal, så firades det, var det kanske i en skola eller hemma hos någon 
av medlemmarna. Ett foto som vi tror är från valvakan visar en grupp på ett tiotal 
miljöpartister från den första tiden med seger i blicken och Stig Marklund och Iris Lind 
som visar tummen upp. Det nybildade partiet hade all anledning att vara nöjda med 
sina två mandat och därmed två av de 61 platserna i fullmäktige.

1985
Redan nästföljande val dubblade vi mandaten till fyra. Protokollen säger inget om 
var vi firade, men VF har ett reportage med bild från valvaka i Kronoparksskolans 
gymnastiksal. Sannolikt hade vi egentillagad förtäring, för restaurang och catering och 
sådana extravaganser ingick inte i vår vildaste fantasi. Skulle vi bli vågmästare även 
denna gång? Så blev det när poströsterna räknats.

1988
Detta år inväntade vi valresultatet på Gjuteriet och hade knytkalas. Valresultatet från 
föregående val, 4 mandat, stod sig men inte mer. Ibland får man vara glad för status 
quo. Vi var åter vågmästare i KF. 

Trots att vi inte lyckades öka 
antalet mandat, var stämningen på 
valvakan mycket god och vi gladde 
oss åt att Miljöpartiet kom in i både 
riksdag och landsting. Det var extra 
spännande också därför att vår Stig 
Marklund stod på riksdagslistan och 
såg ut att bli invald. Han hissades 
och hyllades som Värmlands 
förste riksdagsledamot, men ack, 
när poströsterna räknats föll han 
ur. ”Riksdagsman för en natt” var 
tidningarnas kommentar.
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1991 
Vår valvaka hade vi i vår lokal på Ulvsbygatan. Förtäring ”Mossbergs bricka” förstärkt 
med en hembakad kaka. Valresultatet, endast 2 mandat, blev naturligtvis en stor 
besvikelse för oss. Vi blev heller inte vågmästare. Vi deppade förstås men var helt 
inställda på att ta nya tag.

1994
Trenden vände och vi fick tillbaka våra fyra mandat. Strålande! Det var hög stämning 
på valvakan detta år som vi hade på Gjuteriets café där vi beställt varmrätt för 40 
personer och så kompletterade vi med lite knytis. Vi blev åter vågmästare.

1998 
Detta år var valvakan likaså förlagd till Gjuteriets café med intilliggande samlingsrum. 
Birgitta Westlund hade förbeställt ett antal kuvert med bröd, dryck, paj och sallad till 
det facila priset av 35 kronor per kuvert. Det var spännande om vi skulle lyckas öka 
våra mandat. Nytt för året var personval, men det var något vi inte hade uppmanat 
till. Jörgen Lenz ställde upp i personvalet men det förändrade inte ordningen på 
valsedeln. Vi fick 6, 6 % och låg kvar på 4 mandat. Från 1998 har vi varit i koalition.

2002
Vi anade nog att det inte skulle gå så bra i valet detta år. I partiet hade vi ju haft en 
djup kris, då tre av våra fullmäktigeledamöter lämnade partiet. I samband med det 
maktskifte som sedan ägde rum var det mycket skriverier i tidningarna. I valet fick vi 
4,1 % och 2 mandat, vilket var begripligt med tanke på omständigheterna. Vi slickade 
såren med catering från Teaterrestaurangen. Vi hade nu förlorat halva partistödet 
och från MP Värmland som föll ur Landstinget förlorade vi det ekonomiska stödet 
för gemensam lokal m m. Vi gick nu bistra tider till mötes. Brända av vad som skett, 
beslöt vi att införa ett hederskontrakt för alla förtroendevalda.

2006 
Vi kämpade på och lyckades höja valresultatet till 5,3 % vilket gav 4 mandat. Detta år 
blev det valvaka med catering och förstärkning med medhavda godbitar i lokalen på 

Malmtorgsgatan som vi nu delade med MP 
Värmland.

2010
Bingo! Vi fick 6,7 % och 5 mandat! 
Allteftersom kvällen fortskred på 
Restaurang Blå, för tillfället döpt till 
Restaurang Grön, steg stämningen. Vi var 
åter på väg uppåt. Där är vi nu och vi ser 
fram mot att fira nya segrar 2014.

Restaurang Blå omdöpt till Grön 2010
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4. MP Karlstad och EU
Vår MP-grupp i Karlstad liksom Miljöpartiet de gröna Riks hade redan från början 
en mycket kritisk inställning till EG och senare EU, som vi uppfattade som en 
sluten överstatlig organisation med rätt att lagstifta och därigenom påverka 
medlemsländerna i stort och smått. Vi ville inte bli uppbundna i en sådan organisation 

utan hellre utveckla våra internationella kontakter särskilt mot 
tredje världen. Vi hade också synpunkter på EU:s demokratiska 
uppbyggnad.

Man kan urskilja fyra olika faser i vårt EU-engagemang:

Fas 1.
Den första fasen innebar ett klart Nej till EU. När EU utvidgades och 
det blev aktuellt att Sverige skulle bli medlem, var inställningen till EU 
i landet splittrad. Därför anordnades det 1994 en folkomröstning om 
svenskt medlemskap i EU. Vår inställning var glasklar. Sverige skulle 
inte in i EU. 

Under flera år före folkomröstningen hade vårt motstånd byggts 
upp genom aktiviteter i lokalgruppen och tillsammans med EU-
motståndare från andra grupperingar, bland annat aktionsgruppen 
Nej till EU som vi stödde ekonomiskt. Aktiviteterna var många.

• Så t ex var dåvarande språkröret Jan Axelsson i Karlstad och talade om EG vid ett  
möte i Gamla badhuset den 17 mars 1991.

• Den 6 oktober 1992 hade vi ett medlemsmöte där Leif Björnlod hade EG och miljön  
som tema.

• Den 10 november 1992 hade vi besök av Marianne Samuelsson och Birger Schlaug  
som medverkade i ett offentligt möte i Tingvallagymnasiet.

• Inför folkomröstningen 1994 köpte vi in 300 exemplar av ett specialnummer av  
Alternativet med tema EU-fakta.

Så kom dagen för folkomröstningen. Deltagandet var lågt, bara 40 % och utslaget 
blev 52 % för ett Ja till medlemskap och 46,8 för ett Nej. Sverige blev alltså medlem i 
EU.

Fas 2
Redan året därpå var det dags för EU-val, denna gången till EU-parlamentet. Vår 
paroll var nu Ut ur EU! I parlamentsvalet 1995 engagerade vi oss så till den grad 
att vi höll på att ta knäcken både på vår ekonomi och oss själva. Det kan låta 
motsägelsefullt. Vi ville ju inte vara med i EU. Nej, men som medlemmar ville vi vara 
med och påverka så att de gröna frågorna inte glömdes bort. Och vi ville arbeta för en 
utträdesparagraf. 

Valet blev mycket jobbigt, närmast som ett vanligt val men med färre antal 
valarbetare. Karlstad satsade alla tillgängliga medel + ett lån/bidrag på 15 000 kronor 
från Regionen för att genomföra ett utskick av riksfoldern Mot EU, valsedlar och en 
regional folder till alla 41 000 hushåll i Karlstad. Inbladningen skötte vi själva. Man 
räknade med att vinna en del EU-motståndare som nya medlemmar, vilket också 
skedde. I valet blev resultatet 17,2 % och vi fick fyra mandat, det i särklass bästa 
val Miljöpartiet någonsin gjort, med Per Gahrton och Inger Schörling på de första 
platserna. På listan fanns även Jörgen Lenz från vår Karlstadgrupp med en ganska 

EU-folkomröstning  1992
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bra placering.

1999 var det dags för nästa EU-parlamentsval. Vår inställning var fortfarande att vi 
skulle ut ur EU, men att vi så länge vi var medlemmar skulle verka för ett grönare 
EU. Jörgen Lenz stod på 17:e plats på rikslistan men på femte plats på den särskilda 
Värmlandslista som med partistyrelsens goda minne fick läggas fram i valet. De fyra 
första platserna var samma som på rikslistan. Att lansera en lokal kandidat på en 
lokal lista var en unik åtgärd. Jörgen Lenz var mycket aktiv i en rad debatter och det 
fanns väl en viss chans att han skulle kunna kryssas in. Men så blev det inte. Hans 
2 395 kryss räckte inte. Vi gick tillbaka i valet och fick bara två mandat, även denna 
gång med Per Gahrton som toppnamn. Kanske var det inte så konstigt, för samtidigt 
som vi uppmanades att delta aktivt i EU-valen, drevs uppfattningen att Sverige skulle 
ut ur EU. Detta var något som en del medlemmar inte fick att gå ihop. EU-vänliga 
kandidater accepterades inte på listorna, vilket också bidrog till 
en kluven inställning till vårt EU-engagemang.

Fas 3
År 2003 deltog vi i EMU-valet, vilket handlade om euron som 
gemensam valuta i unionen. Vi ville behålla vår svenska krona 
och var emot ett svenskt medlemskap i den monetära unionen. 

Miljöpartiet i Karlstad arbetade aktivt inför valet. Vi var bland 
annat med och bildade sammanslutningen Värmlänningar mot 
EMU och vi ordnade gemensamma aktiviteter från mars fram 
till valet. En höjdpunkt var Arvikafestivalen med info-tält inne på 
området och försäljning av soppa och EMU-information utanför 
området. Birgitta Westlund och Lennart Gustavsson hade kokat 
minst 100 liter soppa till hungriga festivaldeltagare. Färden med 
denna soppa från Karlstad lär ha varit dramatisk. 

MP Karlstad tog också aktiv del i organisationen Kvinnor mot 
EMU som ställde upp med information på bl a Persmässdagen.

Resultatet i EMU-valet blev ett svenskt nej till euron ned 56 % mot och 42 % för, vilket 
betyder att vi är medlemmar i EU men inte i den monetära unionen.

Fas 4
Ovanstående får räcka som exempel på vårt EU-engagemang, som av allt 
fler medlemmar började uppfattas som kluvet. När Maria Wetterstrand år 
2008 deklarerade att hon inte kunde se något skäl att vi skulle ut ur EU och 
partikongressen sedan fattade ett beslut i samma riktning, började en ny tid i vår 
EU-historia. Vi är med i EU och vår inställning är att vi ska arbeta där för att unionen 
ska utvecklas i så grön riktning som möjligt. EU har förändrats över åren och en 
av orsakerna till att vi slopat utträdeskravet är att vi som medlemmar helhjärtat kan 
stödja och hjälpa till att utveckla EU:s klimatpolitik.
 
Just nu är det en ekonomisk kris i hela euro-zonen. Några länder är särskilt drabbade 
som t ex Grekland, men det krisar rejält även i stora länder som Italien och Spanien. 
Framtiden ser dyster ut för projektet EU. Men inriktningen är att hålla samman 
unionen och med alla medel ta sig ur krisen.

EMU- omröstning 2003


