HUR DU KONTAKTAR
OCH SAMTALAR MED POLITIKER
Valet 2022 är ett ödesval. Du kanske har hört det förut? Den här gången stämmer det särskilt väl för människor runt om i världen som lever i fattigdom och förtryck. Coronapandemins härjningar har satt djupa spår. Barns skolgång har avbrutits och många går hungriga
till sängs. I Ukrainakrigets spår stiger nu matpriserna dramatiskt och gör att hungern ökar i
många delar av världen. Samtidigt minskar Sveriges bistånd till många delar av världen, eftersom regeringen har bestämt sig för att ta en femtedel av biståndet till att betala flyktingmottagandet från Ukraina.
Alla politiker i vår Riksdag är folkvalda, de väljs alltså av dig och mig. Därför behöver vi göra
vår röst hörd och berätta vilka frågor vi tycker är viktiga. Du kan göra skillnad, genom ett samtal med en riksdagspolitiker. I den här guiden får du konkreta tips på hur det går till.
Inför valet är många riksdagskandidater måna om att nå ut till och prata med potentiella väljare. Du är en av dem!
Vem bör du prata med?
Eftersom det är Sveriges riksdag som tar beslut om hur mycket pengar som ska avsättas till
bistånd är det bra att sikta in sig på personer som kandiderar till riksdagen för olika partier.
Kontakta Magnus Walan på Diakonia (magnus.walan@diakonia.se, 070-853 93 05) så kan
han bistå med namn på kandidater i valet från riksdagspartierna på din ort/ditt område.
Att bjuda in till samtal – hur går det till?
• Skicka ett mejl till den riksdagsledamot du vill samtala med. Här är en mall hur ett sådant
mejl kan se ut.
• Om personen inte svarar, mejla igen och påminn. Du kan även ringa om du är bekväm med
det.
Hur kan ett samtal med politiker se ut?
• Presentation av alla deltagare
• Någon får i uppdrag att
a. beskriva några saker som bistånd idag åstadkommer
b. vilket behov det finns
c. vilka prognoserna är med en minskning av biståndet med 30 procent
• Politikern/politikerna får presentera sig lite extra alternativt utfrågas av någon om sina
erfarenheter och tankar om internationellt engagemang och bistånd.
• Fråga om ni får ta ett foto på gruppen tillsammans med politikern där ni tillsammans håller
en skylt med texten; jag lovar att enbart stödja en budget med 1% av BNI i bistånd. Fotot
kan du sedan lägga upp i sociala media under hashtag #EnHundradelFörVärlden
• Fika/Avslutning

Kom ihåg att du alltid kan höra av dig för att få hjälp hos PMU/Act Svenska kyrkan/Diakonia.
Efter samtalet
Efter ett samtal är det alltid bra att följa upp och tacka den som deltog. Ibland kan ett gott
samtal med uppföljning leda till en god relation, att samtalet kan fortsätta och kanske att politikern själv tar kontakt med er i andra frågor också.
Fanns det någon fråga från samtalet du vill följa upp? Hör av dig till Act Svenska kyrkan/
Diakonia/PMU så hoppas vi kunna hjälpa er med att hitta svaren.
Nu har du fått kontakt med en riksdagspolitiker, kanske är du peppad för ett samtal till?
Om du i stället vill mejla
Att anordna samtal passar inte alla. Känner du dig inte redo att föra samtal om bistånd med
politiker, räcker inte tiden till eller har du svårt att få tag på politiker att samtala med? Skicka
dem ett mejl i stället. Politikers mejladresser är oftast lätta att söka fram, hör gärna av dig till
Magnus Walan om du behöver hjälp med kontaktuppgifter. Skriv något själv eller använd
mallen på nästa sida och signera med ditt eget namn och din organisation.

Hej
Vi är en grupp i ort XXX som inför valet 2022 vill lyfta fram det internationella perspektivet och
biståndet.
För första gången på mer än 30 år ökar andelen människor som lever i fattigdom i världen.
Coronapandemin har inte bara inneburit lidande i form av sjukdom och död, konsekvenserna
träcker sig mycket längre än så. Pandemin har förstärkt de utmaningar som mänskligheten
redan stod inför: klimatförändringar, nationalism och auktoritära regimer som ständigt flyttar
fram sina positioner. I Ukrainakrigets spår stiger nu också matpriserna dramatiskt och gör att
hungern ökar ännu mer i många delar av världen.
Vi kan inte göra allt men vår kristna övertygelse manar oss att bidra med det vi kan. Det svenska biståndet är en viktig del av kampen mot världens orättvisor. När världen ropar kan vi inte
vända oss inåt och sätta oss själva framför vår nästa. Vi behöver värna det svenska biståndet.
Världen befinner sig vid ett vägskäl. Vi kan antingen lyssna på rösterna som ropar att vi ska
sätta oss själva först, att världens fattiga får klara sig bäst de kan. Att klimatförändringarna är
någon annans problem att lösa. Eller så kan vi resa oss starkare tillsammans, för en värld där
vi delar hopp och skapar förutsättningar för människor att leva i trygghet och förverkliga sina
drömmar.
Trots att vi är del av samma mänsklighet och lever under samma himmel, vaknar en del utan att
veta om det kommer finnas mat för dagen. Det är en verklighet vi aldrig kan acceptera.
Som del av en kyrklig folkrörelse är vi kallade att omsätta tro i handling. Att arbeta för en rättvis
och hållbar framtid. Vi vill uppmuntra människor i våra sammanhang att stå upp tillsammans.
Att i praktisk handling visa att en annan värld är möjlig. Tillsammans har vi tidigare kunnat
minska fattigdomen i världen. Tillsammans har vi kunnat se till att fler barn kan gå i skolan.
Tillsammans har vi gjort så att fler kvinnor och flickor fått tillgång till grundläggande hälso- och
sjukvård. Vi kan göra det igen. Men nu, när solidaritet och gemensamt arbete för utveckling
behövs som mest har många länder valt att drastiskt minska sitt bistånd med ödesdigra konsekvenser. Det handlar om liv. Vi ser samma oroande debatt i Sverige, trots att vi tidigare kunnat
enas om att ge en hundradel av våra gemensamma resurser som bistånd.
Vi skulle vilja uppmana dig att stå upp för världens svaga och utsatta, att stå fast vid löftet att ge
en hundradel till världen också i framtiden. / alternativt: Vi skulle vilja träffa dig under våren
och samtala om hur vi tillsammans kan lyfta frågan om internationellt engagemang och hur vi
kan samla stöd för biståndet.
Varma hälsningar
XXXX
För XXXX

