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Umeå
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NYHETER

Miljöpartiet mer än halverat –
nu blossar konflikten upp igen
Publicerad idag kl 07.30 (uppdaterad idag kl 08.19)

Nyheter. Konflikterna inom Miljöpartiet i Umeå fortsätter. Sprickorna mellan
grupperna är större än på länge.
Under onsdagen förra veckan valdes MP:s nya styrelse efter att de förra
ledamöterna valt att inte kandidera på nytt.
I dag kan Folk bladet avslöja att partiets nya styrelse valdes utan
rekommendation från valberedningen som i stället lade ner sitt förslag i protest.

I en sluten grupp på Facebook kritiserar miljöpartister varandra efter årsmötet och
tonen är hård. De skriver om vuxenmobbning, stadgebrott, svågerpolitik och utfrysning.
Folkbladet har pratat med flera personer med insyn i partiet, de beskriver en djup
konflikt mellan Miljöpartiets föreningsverksamhet och partiets kommunpolitiker.

2014 var det omkring 400 medlemmar i Miljöpartiet i Umeå, idag är det bara 160 kvar.

Dåligt samarbete

Konflikten har pågått i flera år, men aktualiserades på nytt när den tidigare MP-basen i
Umeå, Simone Andersson, vägrade fortsätta som ordförande i MP.
Hon beskriver för Folkbladet de samarbetsproblem som tynger partiet och problemen
som gjort att hon gav upp.

Att begå stadgebrott är ingenting du
ska vara stolt över

– Mia Winroth, nya ordföranden i
Miljöpartiet i Umeå.

I samband med det hoppade även de övriga styrelse medlemmarna av.
Det kanske tydligaste exemplet på Miljöpartiets kris är då den nya styrelsen skulle
väljas. Valnämnden hade till uppgift att före slå en ny styrelse, men 2/3 av nämnden
ansåg att ingen av kandidaterna som stod till buds var kompetenta för uppgiften.

Nya ordföranden Mia Winroth skriver på Facebook att valberedningen gjort sig skyldig
till stadgebrott. I gruppen skriver hon till en av sina partikolleger:

”Att begå stadgebrott är ingenting du ska vara stolt över. Hälsningar Mia Winroth, ny
Sammankallande för MP Umeå och vice sammankallande för MP Väster botten”.

Längre ner i tråden kommenterar en missnöjd parti medlem:

”Jag trodde någonstans det fanns hopp för en blandad styrelse. Från olika ’läger’ med
gröna seniorer och Grön ungdom som kompletterar mångfalden. En bredd där alla kan
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Läs mer

John Bakke 
john.bakke@folkbladet.nu

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

känna tillit till ngn. Pinsamt är den som gör det till pinsamt.”

Nya styrelsen svarar

Mia Winroth som nyligen tillträtt på posten som sammankallande för Miljö partiet i Umeå
är fortfarande kritisk till valberedningens agerande.
– Jag tycker det är beklagligt, det är inte rätt sätt, valberedningen finns till för att få till
en styrelse och inte för att förändra ett parti efter eget huvud, säger hon och
konstaterar att den senaste tidens gräl har skadat partiet.
– Det blir en störning i det politiska arbetet, att man ska lägga energi på sådana här
saker som borde vara fundamentala, det borde inte vara möjligt.
Vad ska till för att läka partiet?
– Bra fråga, jag vet faktiskt inte, men man vill ju försöka få ihop det men det är så
otroligt stort, säger hon.
Enligt Winroth kan en lösning vara att MP inför nästa styrelseval får till en styrelse som
kan representera båda sidorna i konflikten.
– Det är viktigt att alla parter känner sig inkluderade. Det har jag redan sagt till
styrelsen som lämnar. Jag hoppas de kommer tillbaka senare år och att vi kommer
kunna ha en styrelse som representerar båda sidorna, säger hon och fortsätter:
– Det tror jag är nödvändigt för att vi ska ha en sportslig chans att lösa detta.

Det blir en störning i det politiska
arbetet, att man ska lägga energi på
sådana här saker som borde vara
fundamentala.

– Mia Winroth, ordförande MP i Umeå,

Mia Winroth hoppade själv av från att kandidera förra årsmötet, det skedde i affekt
efter att Nasser Mosleh förlorat omröstningen, ett beslut som hon i dag delvis ångrar.
– Det hade kanske varit bra ifall jag bestämt mig för att sitta kvar i förra styrelsen, med
facit i hand, säger MP:s nya ordförande i Umeå.

"Inte intresserade av medlemmarnas
åsikter"

 Nyheter Nu berättar Miljö partiet i Umeås tidigare ordförande,
Simone Andersson, om samarbetsproblemen inom organisationen...

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

Oscar Stål: Miljöpartiets kris är inte
över
Nyhetskrönika Till sist hände det. De fyra miljöpartiska utbrytarna
kommer till sist tillbaks till fållan. Nyheten är att gruppledarna har gjort en

deal med...
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