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Mina vänner,
Nu har vi en valplattform. Nu har vi en lista med starka vänsterkandidater redo att ta sig an
Bryssel. Vänner, vänsterpartister, nu ska vi se till att göra en sjuhelsikes valrörelse.
En nyckel för vårt fina valresultat i höstas var att vi byggde rörelse. Människor strömmade till
vårt parti, både väljare och medlemmar. I valrörelsen hade vi de största och roligaste
valmötena – och vi såg till att det både syntes och hördes så att alla märkte det. Vi pratade
med människor på gator och torg, på facebook och i telefonkampanjer. Den här energin ska vi
ta fram igen. Och den här gången är vi dessutom så många fler. Vårt parti har nästan 10 000
fler medlemmar idag jämfört med för ett år sen. Vi har chansen att göra något riktigt stort.
Mina vänner, man ska märka att det är i vänstern det händer.
Vi ska göra det för att vi vet hur viktigt det här EU-valet är. Men själva valkampanjen är
också ett tillfälle att bygga vidare långsiktigt på vår vänsterrörelse. Fler människor ska känna
sig hemma hos oss, fler ska komma med och hjälpa till i arbetet för jämlikhet. Det behövs för
att förändra EUs politik, men det behövs också för att vara en stark vänsteropposition de
kommande åren i Sverige. Vi ska använda EU-valrörelsen för att bygga upp trycket för
vänsterpolitik. Den här chansen ska vi ta.
Vi går till val för samma vänstervärderingar som vi står för oavsett var vi är. Vi står upp för
feminismen i ett ofta reaktionärt Europa och vi ska ta krafttag mot trafficking. Vi står upp för
solidaritet och människovärde, även när många andra partier dras med i de högerextrema
vindarna. Vi ska riva upp flyktingavtalet med Erdogans Turkiet.
Facket ska alltid kunna kräva svenska kollektivavtal för dem som jobbar i Sverige. Och vi vill
sätta stopp för skatteflykt och skatteparadis. De finansinstitut och banker som deltagit i sådana
aktiviteter, de ska få sitt tillstånd indraget och pengarna ska betalas tillbaka.
Och mina vänner, det är Vänsterpartiet som står upp för klimatet. Klimatet kräver handling
och det kräver det nu. Ni har också hört diskussionerna ifall det viktigaste är att få ned
utsläppen i Sverige eller få ned dem i andra länder. Det är en diskussion vi inte har tid med
längre. Självklart ska alla göra sitt. Inget land ska smita från sitt ansvar, vare sig Sverige eller
andra. Sverige har gjort mycket, men det krävs så mycket mer och vi ska få ned de svenska
utsläppen. Samtidigt måste vi pressa andra länder att ta sitt ansvar. Vi måste se till att alla
länder gör det som krävs.
Behovet av att snabbt få ned utsläppen i fler länder gör det här EU-valet så viktigt. Det är nu
det måste ske. Klimatomställningen kommer att påverka oss alla, och det måste ske rättvist.
Riktiga klimatlösningar måste innebära högre krav på de stora bolag som står för de stora
utsläppen. De som har de största skorstenarna, de mest vidsträckta oljefälten och det mest
cyniska föraktet för hur andra drabbas. De har förstört så mycket – det är en skam. Vi kan inte
tillåta dem att smita undan mer.

Men utsläppsjättarna och deras lobbyister har en enorm makt i Bryssel. Där gör de allt för att
stoppa en offensiv klimatpolitik. Bara gasindustrin la under ett år mer än 100 miljoner euro på
att påverka EU. En sak vet vi, de är affärsmän. De hade aldrig lagt så mycket pengar på
påverkan om de inte visste att det gav effekt. Och effekt får det. Jättebolagens lobbyister är en
viktig orsak till EU:s fossilsubventioner och till att klimatmålen är så urvattnade. Bakom de
stora utsläppen finns de stora pengarna.
Även svenska företag är involverade i det här. Organisationen Business Europe är en av de
allra starkaste i Bryssel. Där ingår Svenskt näringsliv tillsammans med några av världens
största oljebolag: ExxonMobil, BP och Shell. I höstas läckte ett internt dokument ut där de
gav instruktioner om hur de ska stoppa hårdare klimatkrav i EU. Det är vår framtid som de
trampar på.
En av de viktigaste sakerna man kan göra i EU-valet, det är därför att rösta på ett parti som
står upp mot bolagen. Ett som inte låter sig dras med när lobbyisterna kör sina kampanjer.
Välj ett parti med ryggrad. Ett parti som aldrig tvekar att utmana makten.
Vänsterpartiet driver en offensiv klimatpolitik. Det är en klimatpolitik som innebär att alla ska
bidra och inte låter de största utsläpparna komma undan. Det var därför inte konstigt, men
väldigt glädjande, att Naturskyddsföreningen utsåg oss till partiet som gjort mest för miljön.
Och det finns så mycket som behöver göras. Idag ger EU stora ekonomiska stöd till sådant
som förstör klimatet. Det är helt orimligt. De subventionerna ska vi avskaffa. Vi ska få bort
kolkraften och vi ska styra om den europeiska investeringsbanken. Det handlar om enorma
ekonomiska muskler som vi vill använda för klimatet. Och vi måste ta tag i EUs
utsläppshandel. Den måste göras om ordentligt, så att den sätter press på de stora utsläpparna
att snabbt minska utsläppen.
En röst på Vänsterpartiet är en röst för att tvinga EU att lyssna. Tvinga EU att lyssna på
vanliga människor runtom i Sverige, Europa och världen. För det är de som ska sätta
riktningen, alla vi tillsammans. Inte de multinationella jätteföretag som gör allt för att stoppa
klimatlösningarna.
Jag har sett med egna ögon hur lobbyisterna jobbar. Under mina år i EU-parlamentet satt jag i
miljöutskottet och där blev det plågsamt tydligt. En av de stora frågorna jag arbetade med
gällde kemikalieavfall. Vårt mål var att hindra europeiska bolag från att dumpa farligt avfall i
några av världens fattigaste länder. Det gjorde att vi blev utsatta för en massiv kampanj från
de här bolagen. Jag såg hur det fanns politiker som kryssade mellan lobbyisternas
coctailpartyn och bjudmiddagar. Med frikostig champagne försökte bolagen köpa sig
inflytande. Jag har själv sett när företagens lobbyister skickade lappar till politiker under
debatter i utskottet. Ordagranna formuleringar från deras lobbybrev dök upp i
ändringsförslagen från vissa partier.
Förstås försökte de även med oss vänsterpartister. De sökte upp mig för samtal och hade med
sig sina vinklade rapporter. När man då gjorde klart att man inte tänkte låta sig påverkas, då
kunde de här männen i sina dyra kostymer bli rätt sura – det var de inte helt vana vid. De
förväntade sig verkligen att kunna styra och ställa.
Men med tiden blev sådana försök allt glesare. Istället för Vänsterpartiet fokuserade
lobbyisterna på partier som var lättare att påverka. Det tar jag som en hedersutmärkelse. För i

en sådan politisk miljö behövs det folk som står upp för det rätta. Sådana som inte låter sig
dras med. Där behövs vänsterpartister.
Klimatkrisen innebär ingen liten uppgift. Vi måste ställa om hela samhället, sätta press på
andra länder och trycka tillbaka de stora utsläpparna. Det kräver rätt personer på plats där
besluten tas och det kräver ett massivt folkligt tryck. För vi ser ju vart vi är på väg om inte
tillräckligt görs. Förra veckan släpptes de senaste mätningarna av den globala temperaturen
och rekorden fortsätter att slås. Situationen är sådan att dagens femåringar, de har levt under
de fem varmaste åren i modern tid.
Ibland får jag frågan hur man håller hoppet uppe när situationen är så allvarlig. Finns det över
huvud taget hopp? Vårt svar är ja, det gör det. Hoppet finns i ett mänskligare samhälle.
Ett samhälle som hanterar klimatkrisen på ett demokratiskt och jämlikt sätt för människors
bästa. Ett samhälle där de största pengarna inte också innebär den största makten. Istället ska
vi demokratiskt och jämlikt pressa ned utsläppen. Och när klimatförändringens konsekvenser
slår till, det gör de redan, då ska vi ha ett samhälle som demokratiskt och jämlikt hanterar det.
Vi ska helt enkelt ställa upp för varandra. Behovet av ett sådant mänskligare samhälle, det
behovet är större än någonsin. Och vi vet ju, när vi människor går samman och tar oss an en
uppgift ihop, då kan vi förändra allt.
Det är det hopp och den strävan som driver oss. Strävan efter ett mänskligare samhälle, inte
ett för eliten. Med det tar vi oss an klimatkrisen, de ekonomiska klyftorna och bristen på
jämställdhet. Vi gör det för att vi vet att det går att bygga något bättre. Vi gör det på gator och
torg, vi gör det lokalt och i riksdagen och EU-parlament. Och vi gör det i en sjuhelsikes
valrörelse nu i vår. Vi ses där ute!
Härmed förklarar jag Vänsterpartiets EU-valskonferens 2019 avslutad.

