
21 miljömärkta riksdagskandidater från Norrbotten

Mandatperioden 2010-2014 har på riksplanet varit fyra förlorade år för miljön.
Naturskyddsföreningen vill nu få in så många miljövänner som möjligt vid
kommande riksdagsval. Med engagerade politiker i alla partier kan vi få den fart
på miljöpolitiken som väljarna vill ha. I år är det dessutom lättare än tidigare att
bli inkryssad eftersom spärren för andelen personröster har sänkts.

Naturskyddsföreningen driver därför en landsomfattande kampanj där
riksdagskandidater kan bli miljömärkta. Här i länet har vi kontaktat nästan alla
kandidater på riksdagspartiernas norrbottenslistor, drygt 160 personer.  Några
har inte gått att nå.

Ett 40-tal personer har hittills svarat på enkäten. Av dessa har 21 kandidater
från sex partier svarat ja på alla frågor och blir därför miljömärkta. De vill bland
annat öka andelen förnybar energi, höja koldioxidskatten, införa ekonomiska
styrmedel mot farliga kemikalier i konsumentvaror och skydda mer skog.
Ytterligare en handfull kandidater låg mycket nära.

– Vi är positivt överraskade att flera kandidater blivit miljömärkta och att så
många partier finns representerade, säger Virpi Törlind från
Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Men det är förvånande att Alliansens gröna
parti inte har med någon representant.

– Vi hoppas nu att miljömedvetna väljare kryssar de miljömärkta! De som inte
besvarat vår enkät har fortfarande chans att göra det fram till mitten av augusti.

Följande riksdagskandidater har ställt sig bakom våra förslag:

Marja Mustakallio, Miljöpartiet
Christina Snell-Lumio, Vänsterpartiet
Tore Andersson, Vänsterpartiet
Nina Berggård, Vänsterpartiet
Agneta Granström, Miljöpartiet
Layla Assaoui, Folkpartiet
Jens Sundström, Folkpartiet
Lena Jakobsson, Vänsterpartiet
Katarina Burman, Vänsterpartiet
Daniel Smirat, Socialdemokraterna
Hanna Goding, Vänsterpartiet
Bo-Anders Arvidsson, Miljöpartiet
Gösta Eriksson, Miljöpartiet
Gunilla Wallsten, Moderaterna
Kristina Enholm, Miljöpartiet
Malene Jensen, Miljöpartiet
Hans Lönnelid, Miljöpartiet
Johan Piribauer, Miljöpartiet
Maria Andersson, Kristdemokraterna
Lars Palo, Kristdemokraterna
Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna
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