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Ärende: Motion ”Uttalande om rasism och negativ särbehandling”

Denna så kallade ”motion” (som egentligen är ett uttalande) var i illa förtäckta ordalag riktad nästan 
enbart mot mig. Det var ett personärende och borde därmed aldrig ha tillåtits att ställas till 
årsmötet.

”Motionen” är också ett groteskt exemplifiering av det råa - och klantiga - maktmissbruk som 
karakteriserar de personer vars agerande jag kritiserat sedan mitt första konstruktiva brev till 
ledningsgruppen daterat dagen efter det kaosartade ordinarie årsmötet 150315. Ett brev som 
bemöttes först med tystnad, sedan med angrepp.

Ett utdrag ur ”motionen”: 
”Under det senaste året har tyvärr en och annan av våra medlemmar ägnat sig åt 
grundlösa anklagelser, demonisering, smutskastning och förtal mot några av våra 
invandrade politiker i Umeå. Detta har varit återkommande, offentligt och mycket 
omfattande. Vissa personer har använd sin facebook, sin hemsida och media för att 
torgföra demonisering och nedvärdering av några av våra invandrade politiker. Ett exempel 
på detta är när många angrepp och omfattande demonisering och angrepp med rasistiska 
undertoner riktats just mot de invandrade styrelseledamöterna trots att ansvaret har velat 
på hela styrelsen.”

Under den avsedda perioden var det jag som öppet kritiserade delar av ledningsgruppen med flera 
(avdelningen har ingen styrelse). Denna kritik fick en del instämmande och medhåll på Facebook 
men det var jag som höll kritiken vid liv. Motionen kan bara handla om mig. Detta framförde jag 
tydligt på årsmötet, men för majoritetens döva öron och utan något egentligt bemötande. 

Det är ett ofta förekommande grepp hos de som jag kritiserat att rikta anklagelser om rasism mot 
de som kritiserar deras odemokratiska agerande för att distrahera från berättigad kritik, vilket 
många som bott i Umeå längre än mig kan vittna om. Men att det finns demokratiproblem inom 
Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten är ett välkänt faktum, liksom att riks har varit inkopplad. Mitt 
agerande har tjänat till att synliggöra dessa problem, men de har funnits mycket längre än den 
korta tid jag har bott i Västerbotten. 

Jag har dokumenterat händelsekedjan under den aktuella perioden på min blogg - inklusive länkar 
till artiklar i massmedia - och en genomläsning ger en mycket mera nyanserad bild än denna 
skamliga ”motion”: 
http://www.owenlaws.se/category/politik/mp-umea/  

Som vanligt för avdelningen var årsmötet också djupt splittrat. Ingen votering skedde vid detta 
ärende - jag var för chockad och fann mig inte - men vid en tidigare omröstning i en budgetfråga 
var röstsiffrorna 13-18 mot ledningsgruppens förslag. Troligen var det liknande röstsiffror i detta 
ärende.

Jag reserverar mig emot beslutet, och avser att, när protokollet är justerat, be riks att överpröva 
ärendet.
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