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3. EU-parlamentarikerns egna berättelser
Mest stolt över (citat från enkäten): 
”Vänsterpartiet har en ledamot i EU, som sitter i jämställd-
hetsutskottet och i utvecklingsutskottet. Ändå är vi mest 
stolta över segrarna i 6skepolitiken! Jag satt i styrelsen för 
Fish for the Future och lyckades tillsammans med dem och 
andra ledamöter att få parlamentet att rösta för ett mer håll-
bart 6ske.”

Noterat från enkäten:
+ Vill att genusperspektivet ska ly7as in i klimatpoliti-

ken, där särskilt kvinnors utsatta roll i och med klimat-
förändringarna betonas.

+ Har i utvecklingsutskottet lagt fram ändringsförslag 
om att medeltemperaturen endast får öka med 1, 5 °C, 
e7ersom han anser att större ökningar kommer gene-
rera stora problem för låglänta länder.

+ Har engagerat sig i att förbjuda utvinningen av skif-
fergas genom att skriva ändringsyrkanden.

+ Har lagt ändringsförslags som betonar att industrilän-
derna måste ta de initiala stegen före utvecklingslän-
derna, överföring av grön teknologi, samt ändringsför-
slag om ytterligare additionellt klimatbistånd.

4. Naturskyddsföreningens observationer
+ Gustafsson är aktiv i parlamentets arbete, har en bety-

delsefull roll inom det europeiska partiet och inkorpo-
rerar miljöfrågor på områden man inte alltid förväntar 
sig. 

+ Har varit en förkämpe för järnvägen i Sverige och i 
Europa.

− Gustafsson råkade rösta fel i omröstningen om bot-
tentrålningen- en omröstning som med små margina-
ler, 16 röster, förlorade. Har sedan själv anmält sin fel-
omröstning. 

Europeisk partigrupp: GUE/NGL 

Mikael Gustafsson (Vänsterpartiet) Född 1966
Ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och  
jämställdhet mellan kvinnor och män
Ledamot i utskottsordförandekonferensen
Ledamot i utskottet för utveckling

Bakgrund: 
Mikael Gustavsson ersatte 
Eva-Britt Svensson 2011. Han 
driver främst frågor gällande 
jämställdhet, miljö och klimat 
och är intresserad av hur dessa 
frågor förhåller sig till varandra. 
Han är tillväxtkritisk och anser 
att utsläppsrättssystem, grön 
bilism, ekologiskt och svenskt 
kött är ”business as usual” och 
förespråkar i stället en grön 
omställning av hela systemet.

1. Röstbeteende (procent)

Bra  
miljöröst

Dålig  
miljöröst

Närvaro vid 
granskade 
miljöröster

Deltagande i 
omröstningar 

2009-2014

Lojalitet 
europeisk 
partigrupp

Lojalitet 
svenskt  

parti

Mikael Gustafsson 96,3 3,7 73,0 76,9 79,3 –

Genomsnitt 
svenska ledamöter 86,4 13,6 89,1 86,2 86,0 93,6 

Röstning jämfört med vallöften 2009: Trogen sina vallöften

2. Miljöengagemang
Inlägg  

i plenum
Miljörelaterade 

inlägg
Föredragande för parti-
gruppen/parlamentet

Miljörelaterade  
föredragandeskap

Mikael Gustafsson 108 45 4 4

Median  
svenska ledamöter 121 18 14 1

Är ett typexempel på svensk 
ledamot med miljöengage-
mang. Han sitter inte i ett 
miljörelaterat utskott men 
lyfter miljötänk i andra om-
råden, och röstar för miljön.
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