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Övergripande om förslaget till kvinnligt språkrör 

 

Riksvalberedningen (RVB) har efter många intervjuer med kandidaterna, 

referenspersoner, nyckelpersoner i lokalvdelningar, distrikt, 

sidoorganisationer på riks och input från medlemmar lagt ett förslag som 

vi anser är det partiet efterfrågar och behöver.  

 

Tidigt beslutade RVB att ha en öppen process. Det ledde till att många 

medlemmar, utöver de RVB pekat ut som nyckelpersoner, kom med input 

direkt till valberedningen under nomineringsprocessen. Innan 

nomineringsstoppet den 29 september hade RVB redan pratat med och 

fått input från nästan 500 personer i partiet. Alla ombads att ge max 5 

nyckelord för att sammanfatta, detta gav drygt 2000 ord, flera av de mest 

återkommande finns med i motiveringen till vårt förslag för nytt kvinnligt 

språkrör vilket visar att vårt förslag också ligger i linje med många 

medlemmars input till valberedningen..  

 

I den öppna processen ingick också medlemsutfrågningar. Dels skrivna, 

direkt till varje kandidat på Engagera Dig, men också i digitala sändningar 

där utfrågare från olika delar av landet kunde ställa medlemmarnas 

inskickade frågor. Den öppna processen kröntes med en digital utfrågning 

som var öppen för alla, även media. Den har i dagsläget setts över 5000 

gånger. 

 

RVB har ett stort material som vi baserar vårt förslag på, förutom den 

input vi fick till oss innan nomieringsstopp och de utfrgåningar som 

arrangerades. RVB har gjort intervjuer med många personer dels så klart 

med kandidaterna, men RVB har också lagt stor vikt vid 

referensintervjuer. Kandidaterna har också svarat på valberedningens 

skriftliga frågebatteri. 

 

RVB har med genuint intresse följt kandidaternas arbete under flera år, i 

sitt politiska värv såväl som twitterflöden, Facebook, Instagram och 

bloggar.  

 

Sammanlagt har valberedningen lagt ner hundratals arbetstimmar på 

intervjuer, scanning av sociala medier och sökningar på internet, möten 

och annat som krävs för en gedigen beredning. 

 

 

Nedan följer motivering för vårt förslag. 
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Språkrör 

Märta Stenevi, 44 år Malmö (nyval) 

Märta Stenevi är idag partisekretrerare för Miljöpartiet de gröna. Hon har 

varit kommunalråd i Malmö och regionråd i Skåne. Märta har visat prov 

på att hon är en karismatisk och kommunikativ person med starka 

ledaregenskaper. Hon har som partisekreterare på ett förtjänstfullt sätt 

arbetat fram partiets kommunikativa strategi. Märta är en trovärdig, stabil 

och engagerande kraft som kommer att kunna samla partiet inför en 

stundande valrörelse. Hon är en god debattör som kan lyfta vår politik till 

olika väljargrupper: sätta press på andra partier i klimatfrågan och 

formulera de sociala frågorna ur ett grönt perspektiv. Riksvalberedningen 

är övertygad om att Märta har potentialen att göra vår politik angelägen 

för nya väljare och föra Miljöpartiet framåt tillsammans med Per Bolund 

och resten av partiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


