MALL FÖR ATT MEJLA POLITIKER
Kopiera den här mallen som den är och fyll i de uppgifter som saknas eller använd den för att
få inspiration till ditt eget mejl. Det är Sveriges riksdag som tar beslut om hur mycket pengar
som ska avsättas till bistånd så det bra att sikta in sig på personer som kandiderar till riksdagen
för olika partier. Oftast hittar du enkelt kandidaternas mejladresser på partiernas webbsidor.
Om du har svårigheter att hitta mejladresser eller vill rådfråga någon om vem du bör skriva
till kan du i detta samarbete mellan Act Svenska kyrkan, Diakonia och PMU kontakta Magnus
Walan på Diakonia. Han nås på magnus.walan@diakonia.se eller 070-853 93 05.
Lycka till!
Hej
Vi är en grupp i ort XXXX 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
sträcker 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 för världen också i framtiden och låta bistånd vara bistånd.
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.
Alternativt: Vi ser extra kritiskt på att ta från biståndets budget för att bekosta ﬂyktingmottagande. Biståndet behövs mer än någonsin för att hantera följder av kriget, som tex. ökande
matpriser, både i och utanför Ukraina därför uppmanar vi dig att säga nej till de nedskärningar
som regeringen har beslutat om i samband med att vårbudgeten presenterades.
Varma hälsningar
XXXX
För XXXX
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