MP Nacka gjorde avtryck på kongressen!
Miljöpartiets kongress i Västerås den 24-26 maj var en intensiv och givande
upplevelse för oss från MP Nacka som deltog. Ombud från Nacka var Åsa Marnell
och Roger Bydler. Ytterligare 5 personer deltog som ersättare - Sidney Holm, Louise
Ollivier, Pascal Fall, Kerstin Nöre Söderbaum och Alrik Altvall. Alla deltog aktivt i det
som föregick i plenum och då inte minst röstandet, som på lördag natt slutade först
omkring kl 01 för att sen fortsätta kl 08 på söndagen!
De två stora frågorna på kongressen var det nya Partiprogrammet och den
Arbetsmarknadspolitiska propositionen. Som framgått av mediarapporteringen efter
kongressen var det en livlig debatt och i några viktiga politiska frågor tog
kongressdeltagarna beslut som gick emot Partistyrelsens förslag. Exempel är 35
timmars normalarbetstid, all vinst ska återinvesteras i skolverksamheten och att
återställa arbetsgivaravgiften för unga.
För oss i MP Nacka var det en framgångsrik kongress. Faktiskt de flesta av våra
förslag till ändringar och yrkanden till ändringar i Partiprogrammet antogs, i vissa fall
genom att yrkanden med likartat innehåll antogs. Exempel är att ordningen på de tre
solidariteterna ändrades i enlighet med vårt förslag, djurförsök ska förbjudas,
järnvägssektorn ska utredas och till vissa delar återregleras, etc.
Två av våra deltagare tog också chansen att debattera ifrån talarstolen. Både Roger
och Kerstin la fram goda argument varför miljökapitlet i partiprogrammet ska vara
före kapitlet som har rubriken människan.
På kongressen hölls också ett antal intressanta seminarier som vi från Nacka deltog
i, alltifrån ”Världens roligaste valår – 2014” som hölls av Anders Wallner till ”Så
arbetade MP inför fiskesegern i EU-parlamentet” med Isabella Lövin.
På söndagsförmiddagen arrangerades seminariet ”Miljöpartiets strategi för att få
människor med sig och nå klimatmålen” där Roger var delaktig som talare. Detta var
ett inledande seminarium för ett nationellt Klimatnätverk, där Roger Bydler är
föreslagen som sammankallande. Karin Svensson-Smith är ansvarig för nätverket i
Partistyrelsen.
Vårt ombud Åsa Marnell blev under kongressen intervjuad i Sveriges radio P1:s,
kulturnytt angående MP:s kulturpolitik och att denna inte har fått så stor plats i vårt
nya partiprogram. Finns att lyssna på här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5545418

Det var trötta men glada och nöjda kongressdeltagare som tog tåget hem på
söndagseftermiddagen. Nu återstår arbetet att integrera det nya partiprogrammet i
vår lokala politik hemma i Nacka. Under kongressen fick vi höra att det kommer att
tas fram ett studiecirkelmaterial kring detta. Så vi har all anledning att återkomma om
detta!
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