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”Inte intresserade av
medlemmarnas åsikter”
Publicerad idag kl 07.30 (uppdaterad idag kl 08.20)

Nyheter. Nu berättar Miljöpartiet i Umeås tidigare ordförande, Simone
Andersson, om samarbetsproblemen inom organisationen.
– Det är ju skillnad på att bli motarbetad, och att inte bli medarbetad. Motarbetad så är
det ju folk som sätter käppar i hjulet. Att inte bli medarbetad är någonting annat, säger
Simone Andersson.

Ville ena – gav upp
För ett år sedan beskrev hon sig som en nykomling i partiet. Det fanns inga tidigare
konflikter eller gammalt groll som kunde sätta käppar i hjulet.

Man känner en misstänksamhet eller
rädsla att någon skulle insinuera
någonting, så har jag känt själv ibland.
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Umeå. Sjöräddningen genomförde
en insats i vattnen utanför Holmön i natt.
Sjöräddningen tillsammans med...

Stor donation till
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"Ovärderligt"
Umeå. Guitars – The Museum har
fått en stor donation från en anonym givare
från Stockholmsområdet. Museet...

Explosion vid ﬂerfamiljshus i
Ystad
Telegram. En kraftig explosion har under natten
inträffat vid entrédörren till ett flerfamiljshus i...
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–...

– Simone Andersson, före detta
ordförande i MP Umeå.
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Målet var att ena partiet. Nu, ett år senare, har hon kastat in handduken. Mycket av
kritiken riktar hon mot MP:s egna kommunpolitiker.
–Man är inte intresserad av medlemmarnas åsikter, säger hon.
– Jag upplever att man inte förstår värdet av att samarbeta och vara öppen för andras
kunskaper, snarare än att vara orolig för att någon annan ska klampa in och hota ens
positioner, säger hon och fortsätter med att konstatera att läget är spänt på många håll
i partiet.
– Man känner en misstänksamhet eller rädsla att någon skulle insinuera någonting, så
har jag känt själv ibland, berättar hon.
Ett av de återkommande beteenden som Simone Andersson tycker var problematiskt
var hur MP:s gruppledare i kommunfullmäktige vid flertalet tillfällen inte besvarade mejl
som hon skickade till honom.
Konsekvensen blev att flera av de projekt som hon försökte genomföra inte blev av
eller att arbetet med dem försvårades.
– Om det beror på att man inte vill, eller att man inte kan det vet jag inte, säger hon.

Svarar på kritiken
Miljöpartiets gruppledare i kommunfullmäktige Nasser Mosleh håller inte med om
kritiken.
– Jag förstår inte vilket samarbete du pratar om som vi inte ska ha haft? Vi har varit
med på aktiviteter, säger han.
Det finns ju en kritik mot bland annat dig att du struntar i medlemmarnas åsikter,
vad säger du om det?
– Det har aldrig hänt att man har struntat i vad medlemmarna tycker. Jag uppmanar att
komma med exempel på det, säger han.
Men det finns exempel. När Nasser Mosleh (MP) får höra om kritiken som lyfts mot
honom, bland annat mejlen som inte besvarats, så tycker han det är fråga om
någonting annat.
– Men det är ju skillnad på medlemmar och styrelsegruppen, medlemmarna lyssnar vi
alltid på, säger Nasser Mosleh (MP).

Läs mer

MP:s valberedning: "Ingen kandidat var
kompetent"
Nyheter Under onsdagen förra veckan valdes MP:s nya styrelse ‐
efter att de förra ledamöterna valt att inte kandidera på nytt. I dag kan
Folkbladet avslöja …

Miljöpartiet håller krismöte
Nyheter Krisen i Miljöpartiet rullar vidare och ett kommunalråd kräver språkrörens
avgång. I morgon, söndag, håller ledande miljöpartister från hela landet...

Turbulent årsmöte för Miljöpartiet
Umeå Flera av medlemmarna i Miljöpartiet i Umeå fick nog under årsmötet under
söndagen och drog tillbaka sina kandidaturer.

Sparad

John Bakke
john.bakke@folkbladet.nu

Som prenumerant kan du dela artikeln till din familj och dina
vänner.
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