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Nyheter. I juni 2016 röstade MP i Umeå om en minst sagt ovanlig motion. I
skrivelsen anklagas ”en och annan” av MP:s medlemmar för rasism.
Owen Laws, kände sig direkt utpekad när motionen kom. Han menar att
gruppledaren i Umeå Nasser Mosleh (MP) sysslar med ett fult maktspel.
”Motionen är också ett groteskt exemplifiering av det råa- och klantiga- maktmissbruk
som karaktäriserar de personer vars agerande jag kritiserat sedan mitt första
konstruktiva brev till ledningsgruppen (…) Ett brev som bemöttes först med tystnad,
sedan med angrepp”.

Det är hemskt. Det ﬁnns riktig rasism i
samhället och den är viktig att arbeta
emot
http://www.folkbladet.nu/plus/1816787/mps-hemliga-motion-fastslog-att-han-var-rasist-klassiskt-maktspel
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– Owen Laws

Så skrev miljöpartisten Owen Laws i sin reservation mot motionen. Laws hade strax
tidigare öppet kritiserat flera av motionens undertecknare i media.
– Det var bara jag på den tiden som riktade kritik återkommande och offentligt, säger
Owen Laws.
– Det handlade om kritik mot inkompetens och vanstyre, att man struntar i vad
medlemmarna vill, på det sättet är det ett klassiskt maktspel, säger han.

Härskarteknik
I motionen är det oklart exakt vad anklagelserna grundar sig i, bara att det är fråga om
”Grundlösa anklagelser, demonisering, smutskastning och förtal” mot några av partiets
invandrade politiker.
Motionen undviker även att öppet anklaga Laws, någonting han menar gör den svår att
försvara sig emot.
– Det är en härskarteknik, ett sätt att tysta alla som är kritiska. Den säger: ”Om du
riktar kritik mot oss så kommer du bli anklagad för rasism”. Det är hemskt. Det finns
riktig rasism i samhället och den är viktig att arbeta emot, säger Owen Laws.
– I en demokrati måste man kunna kritisera ledarna, konstaterar han.

Det var inte vårt syfte att den här
motionen skulle hanteras i media
– Nasser Mosleh (MP).

Skulle inte bli känt
När Folkbladet först kontaktar Nasser Mosleh (MP) så ger han sken av att motionen
kommer från partiets medlemmar, men av motionen framgår tydligt att Mosleh är en av
de som skickat in den.
Vad var syftet med den?
– Det var inte vårt syfte att den här motionen skulle hanteras i media, säger Nasser
Mosleh (MP).
Men nu frågar jag i alla fall. Vad var syftet med motionen?
– Det var att den här personen skulle sluta med sina rasistiska undertoner i
Miljöpartiet, säger han.
Nasser Mosleh (MP) menar att motionen på årsmötet var en sista utväg och att han
inte skulle ha lagt fram den annars.

Kritiserar bara vissa
Att omröstningen skulle vara ett sätt att manövrera ut en kritiker håller Nasser Mosleh
inte med om.
Bakgrunden till rasistanklagelserna är enligt Mosleh att Laws enbart ska ha kritiserat
politiker med utländsk bakgrund.
– Jag känner inte till en enda med svensk bakgrund som han har kritiserat, säger
Nasser Mosleh (MP).
Owen Laws har vid ett flertal tillfällen kritiserat MP:s förra ledningsgrupp, som bestod
av politiker med både svensk och utländsk bakgrund.

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