Town Hall Meeting med Märta Stenevi
Plats och tid: onsdag 2 mars, Kista Träff
Nedan följer en sammanfattning av några av de frågor och svar som togs
upp under Town Hall Meeting med Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.
Det är sammanfattningar och inte ord för ord vad som sades.
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Hur ska förskolorna bli bättre i Kista?
o Det är dags att göra upp med marknadskolan. MP vill inte
förbjudna friskolor, men friskolor som drivs med vinst, de
måste bort. De utarmar ekonomin i skolan och de bygger in
skolsegregation som drabbar alla elever. Skolorna behöver
efter det mer resurser. De har ett kompensatoriskt uppdrag.
Det betyder att varje person ska få stöd utifrån deras behov.
Hur kan vi bygga billiga hyresrätter? Går det?
o Det går att bygga billigare än mycket av det som byggs idag.
De billigaste hyresrätterna kommer alltid vara i gamla
bostäder. Då är det enormt viktigt att de inte renoveras
sönder eller säljs ut, för de nya bostäderna kommer vara
dyrare. Vi måste också bygga väldigt mycket mer.
Har vi blivit bättre på billigare bostäder.
o Vi har blivit bättre. Vi har satt en maxnivå på hyra som har
gjort att byggherrar har utvecklat sitt sätt att bygga, de har
anpassat sitt sätt att bygga för att hålla nere kostnader. De
finns mycket kvar att göra och det finns mycket fusk.
Det finns väldigt många råttor i Rinkeby. Är råttor farliga för oss?
Sprider de sjukdomar?
o Märta kunde inte svara på detta, men stadsdelspolitiker som
deltog på mötet tipsade om att fota råttorna och skicka in till
Tyck-till-appen.
o Deltagare berättade att stadsdelen håller möte om
skadedjur, med möjlighet att ställa frågor på
medborgarkontoret i Husby 3 mars.
Med tanke på det som hände 2015 och alla flyktingar som tog sig
till Sverige då. Hur förberedda är vi idag? Vi ser också att många
hindras lämna Ukraina på grund av rasism.
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Vi har bättre förutsättningar idag än 2015. Det viktiga nu är
att Ukraina får tillbaka sitt land, men det finns en bättre
förberedelse idag för flyktingmottagande. Imorgon tas ett
massflyktsdirektiv på EU-nivå som kommer ge en bättre
förutsägbarhet och automatiska uppehållstillstånd. Den
rasism vi har sett vid gränsen mellan Polen och Ukraina är
fruktansvärt. Det måste vara självklart att man erbjuds
skydd i Europa oavsett vem man är. Alice Bah Kuhnke (EUparlamentariker för MP) kommer ta upp detta i Bryssel.
Är riksdagspartierna bra på att jobba tillsammans nu när det är krig
i Europa?
o Ja det tycker jag. Det jag tycker är viktigt och stort är att
Europas länder har enat. Tillsammans med EU får Sverige
möjlighet att sätta mer press på Ryssland. Vi strävar efter
att få slut få kriget, inte fastna i vapen och bestraffningar.
Putin har också ett folk som kommer drabbas av
sanktionerna.
Tycker MP om vi ska gå med i Nato? Hur kommer klimatarbetet
påverkas av kriget?
o MP vill inte gå med i Nato. Nu är vi i en situation som är
dramatiskt. Vår hållning är att vi behöver aktiv fred. Vi
behöver finnas som alliansfria för att kunna mäkla fred. Det
är dock inte samma som att vara neutral, för att Rysslands
agerande är oacceptabelt. Energipolitik är geopolitik. Vi ska
inte vara beroende av Rysslands fossila bränslen.
Angående vindkraft, hur tänker MP kring att vindkraft är bra i
klimatomställningen, men kan ha skadlig effekt på den lokala
miljön? Hur klarar vi konflikten mellan vad som är bra lokalt och
globalt?
o Bästa stället är att bygga vindkraft ute till havs. Där kan vi
bygga stora parker som levererar säkrare och med högre
effektivitet. Insekterna och fåglarna har att förlora på att vi
använder fossila bränslen, men vi ska också inte placera
vindkraft i vägen för fågelströmmar. Byggen av vindkraft ska
prövas precis som andra byggen. Vindkraft kan till och med
skapa rev som gynnar tex. Östersjön.
Vad har ni betytt för mig? Ni godkände förbifart Stockholm. Det
känns inte som en bra grej för klimatet. Sen tyckte ni att det var
bra att införa marknadshyror. Det känns inte heller att det är bra
för oss? Ni verkar rösta för försämringar i LAS. Det kommer också
drabba oss. Varför har ni sålt ut skolfastigheter här i Stockholm till
Engelska skolan? Lokalt har det stängts ner en ungdomsgård som
heter Reactor, varför?
o Jag har inte koll på de kommunala frågorna. När det gäller
engelska skolan så vill MP inte se att den typen av aktörer
kan bedriva verksamhet över huvud taget. Jag tycker inte att
byggnaden borde säljas ut, men vi får inte alltid vår
viljaigenom, det handlar om kompromisser. Det finns dock
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alltid en gräns för vad man kan kompromissa om, för oss var
det till exempel då vi valde att lämna regeringen förra året.
Där gick vår gräns, vi kan inte genomföra Jimmy Åkessons
förhandlingsresultat.
o Stadsdelspolitiker svarade att förvaltningen stängde ner
Reactor av arbetsmiljöskäl.
Hur tänker ni motverka psykisk ohälsa bland unga?
o Det viktigaste är att det inte går så långt att man behöver
avancerad vård. När det gått så långt, måste vården finnas
lättillgänglig. Det viktigaste är att man får hjälp tidigt.
Primärvårdens kompetens måste höjas.
Ni i Miljöpartiet vill inte att folk ska åka bil, men vad ska ni göra åt
de ökade priserna i kollektivtrafiken?
o Vi vill se ett stopp på detta. Vi kommer gå till val på detta i
Region Stockholm (Regionen har ansvar för kollektivtrafik).
Det har gjorts höjningar för att finansiera investeringar i
kollektivtrafiken, men nu är det stop för höjningarna.
Fungerar kollektivtrafiken bra i Stockholm enligt dig?
o Den behöver byggas ut. Pandemin har gjort att fler börjat
åka bil. Bilar i stan har ihjäl oss. Olyckor och luftföroreningar.
Det tar också så mycket plats.
Vad ska vi göra åt barnfattigdomen som finns i Sverige? Familjer
med ensamstående mammor är särskilt utsatta. Stadsdelen
Rinkeby-Kista ger tillbaka 40 miljoner av sin budget till staden. Kan
MP stödja att vi får fördelningspolitik inom staden och inte bara
mellan kommuner?
o Våra försäkringssystem har urholkats. De har inte skrivits
upp i samma takt som kostnader för mat och hyra har ökat.
Barnfattigdom syns tydligt för två grupper: ensamstående
föräldrar och de som har försörjningsstöd. De har allra
svårast att klara sig. Många partier pratar om att dra in
bidrag, då glöms detta bort i debatten. Man går inte på
bidrag för att man vill det.
o Angående ensamstående mammor. Många jobbar inom
kvinnodominerade yrken. Under pandemin var helt plötsligt
alla överens om hur viktigt alla personer som jobbade inom
vården var. Vi måste börja sluta inkomstgapet mellan
kvinnor och män, 6 miljoner skiljer mellan kvinnor och män
under ett liv. Vi måste omvärdera dessa yrken.
Många kvinnor i Rinkeby har blivit utförsäkrade. Hur kan det bli så?
o Är man sjuk och inte kan jobba, då ska man inte kunna bli
utförsäkrad. Har man arbetsförmåga då ska man få hjälp att
komma tillbaka i arbetslivet.
o MP vill ha en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring –
en trygghetsförsäkring. Det kommer vi inte hitta politisk
majoritet för imorgon.
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Jag bor i Fruängen. Husen där är grå och tråkiga. Vad tycker MP
eller du om den arkitekturen?
o MP var med och slogs fast ”gestaltad livsmiljö”. Det handlar
om att arkitekturer ska inte bara vara funktionell eller billig
utan det är livsmiljö. Skönhet är viktigt för att det gör att vi
och andra värdesätter platsen.
Hur kan Sverige kalla oss neutral när vi exporterar vapen?
o Vi är inte neutrala. Vi är alliansfria. Ryssland har invaderar
ett demokratiskt land. MP arbetar mot Sveriges vapenexport.
Det kommer vi alltid att göra. Jag tycker att Ukraina ska
kunna förvara sig.
Vad vill MP göra åt segregationen i Sverige?
o Skola och boende, det hänger ihop. Vi ska förbjuda vinster i
skolan, men nästa steg ska vara att höja utbildningsnivån.
En aktiv politik så att alla ska kunna försörja sig och välja
var man vill bo. Vi måste tillbaka till den välfärd vi har haft i
Sverige. Ett nytt grönt folkhem. Inkomstklyftorna måste
slutas, alla ska få en god utbildning så man kan göra den
klassresan.
Det är hög arbetslöshet bland unga, särskilt i utsatta områden.
Pandemin har drabbat oss hårt. Vad ska ni göra detta?
o Det positiva är att ungdomsarbetslösheten sjunker fort. Det
som är vattendelaren är gymnasieutbildningen. Därför är
skolan så central så alla kan och vill gå vidare till gymnasiet.
Sedan är det bra att betygssystemet ändrats igen, så att en
tillfällig dipp inte ska avgöra ditt slutbetyg. Det offentliga ska
också erbjuda praktikplatser. Det ser vi leder till att några får
jobb, men också väljer att studera vidare.
Jag bor i Tensta. Det är väldigt svårt att ta sig till Barkarbystaden.
Hur kommer ni utvärdera behoven för att bygga ut
kollektivtrafiken?
o Den frågan behöver skickas vidare till regionpolitikerna. Det
pågår mycket utbyggnader, men jag vet inte hur man gör
behovsanalyserna.
En av deltagarna föreslog att Stiftelsen The Global Village framöver
bjuder in politiker på olika nivåer för att kunna svara på alla frågor.
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