
ÄLVÄNGEN. Carlos 
Trischler hade till 
uppgift att skydda Saab 
från intrång och att de-
ras kunskaper spreds.

Han var mitt i infernot 
när Saab till slut gick i 
konkurs.

Idag jobbar han som 
egen företagare med 
chefsrekrytering och 
gör sin första valrörelse 
för Miljöpartiet.

Tiden fl yger iväg. Carlos 
Trischler, Miljöpartiets lis-
tetta i Ale, har en minst sagt 
spännande bakgrund. Upp-
växt i Chile med en tysk pap-
pa, kom till Sverige 1986 och 
är alebo sedan 1996. Under 
många år jobbade han åt 
General Motors (GM) med 
uppdraget att skydda Saabs 
kunskaper och planer på nya 
bilmodeller.

– Datasystemen måste 

vara helt säkra från intrång, 
men det svåraste är att få 
personalen att uppträda pro-
fessionellt och aldrig säga 
för mycket om vad vi håller 
på med. Jag höll i utbild-
ningar och policyprogram. 
Det var ett spännande jobb. 
Informationen om en bil-
modell är stöldbegärlig och 
kan vara värd miljarder. Vid 
ett tillfälle upptäckte jag en 
konsult som tog betalt för 
att läcka information till en 
konkurrent, berättar Carlos 
Trischler som sett de stora 
ledarna Jan-Åke Jonsson 
och Victor Müller på nära 
håll.

– Det är stor skillnad på 
dem. Jan-Åke var en hjälte 
och såg till att Saab överlev-
de sig själv ett antal gånger. 
Victor Müller försökte jag 
undvika. Det var ingen led-
are, bara en entreprenör på 
jakt efter pengar.

I samband med Saabkon-
kursen fi ck Carlos tid att 
fundera på framtiden. Han 
valde att sadla om helt och 

startade en egen rekryte-
ringsfi rma med inriktning på 
chefer. Samtidigt kände han 
också att det plötsligt fanns 
möjlighet att engagera sig 
politiskt.

– Jag har alltid varit poli-
tiskt intresserad. Först lutade 
det mycket åt Socialdemo-
kraterna, men mitt engage-
mang för miljöfrågorna gjor-
de att jag valde Miljöpartiet. 
För två år sedan valde vår 
ordförande, Marcus Lars-
son, att lämna över klubban 
och jag fi ck förtroendet. Det 
blir min första valrörelse och 
jag måste erkänna att det 
känns lite pirrigt. Efter två 
år i Alepolitiken börjar jag 
dock bli varm i kläderna, sä-
ger Carlos.

Miljö, skola och arbete är 
hans tre fokusområden.

Grön våg
– Det tror jag gäller de fl es-
ta och det är nog därför vi 
upplever en grön våg över 
Sverige just nu. Under den 
senaste mandatperioden har 
vi nämligen lyckats backa på 
samtliga områden. Jag ser 
också många möjliga sam-
band, där en satsning på mer 
ekomat i skolan skulle kunna 
generera ökad sysselsättning 
på lokala gårdar med upp-
drag att försörja centralköket 
med närodlade råvaror.

Miljöpartiets stora fram-
gång i EU-valet gör att op-

timismen är påtaglig även 
bland miljöpartister i Ale.

– I takt med att våra man-
dat växer i fullmäktige kom-
mer vi också att öka våra 
krav. Vi har mycket gemen-
samt med Socialdemokrater-
na, men det betyder inte att 
vi släpper all makt till dem. 
Vi kan mycket väl kräva en 
ordförandepost efter valet, 
menar Carlos.

Att det tar tid att ställa 
om samhället till att bli mer 
grönt och hållbart förvånar 
honom inte.

Sverige ett föredöme
– Sverige är trots allt ett 
föredöme och alla omställ-
ningar och förändringar 
tar tid. Det är ofta en job-
big process. Dessutom har 
EU-krisen försvårat arbetet. 
Det är svårt att motivera 
krisländerna i Europa när de 
knappt har vatten och bröd 
på bordet, säger Carlos som 
gärna pratar humana och ex-
istentiella frågor.

En av hans stora förebil-
der är Uruguays president, 
José Mujica. Han har gjort 
sig känd för att skänka 90% 
av sin lön till välgörenhet 
och vägrar bo i presidentpa-
latset. Istället har han valt att 
bo kvar på sin familjs ned-
gångna farm utanför huvud-
staden.

– Han kallas ”El Pepe” 
och har aldrig ändrat livsstil. 

Han bor i samma hus och 
kör samma bil, trots att han 
valts till president. Han be-
håller bara 10% av sitt arvo-
de. Han menar att pengarna 
gör bättre nytta på annat håll 
och att han inte har behov av 
mer. Han är en kontrast till 
vårt konsumtionssamhälle, 
där pengarna aldrig räcker, 
säger Carlos med stor be-
undran i rösten.

Frigör kapital
Ale kommun behöver in-
vestera mer i skolan och 
äldreomsorgen säger Miljö-
partiets toppkandidat. Hur 

detta ska ske och på bekost-
nad av vad är han inte helt 
övertygad om än, men han 
erkänner att Jan A Press-
feldts (AD) idé om att sälja 
ut delar av Alebyggen lockar.

– Ja, varför ska vi inte fri-
göra kapital om vi behöver 
pengar till annat. Det låter 
inte rimligt att Ale kommun 
ska ha sin resurser låsta i lä-
genheter om vi samtidigt har 
verksamheter som skriker 
efter medel. Det är dags att 
lösa problemen och gå från 
ord till handling. Att sälja 
Alebyggen är i alla fall ett 
konstruktivt förslag.
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Färskpotatis eller Färska jordgubbar
Reinfeldt eller Löfvén
Grillad entrecote eller Grllad lax
Utbyggd kollektivtrafi k eller Elbil
Privat alternativ eller Alebyggen

TRISCHLER FÖREDRAR

CARLOS TRISCHLER

Ålder: 53 år.

Yrke: Chefsrekryterare, egen 

konsultfi rma.

Bor: Villa i Skepplanda.

Familj: Gift och en utfl yttad 

dotter.

Politiska uppdrag: Ordföran-

de i Miljöpartiet i Ale, leda-

mot i demokratiberedningen, 

funktionshinderrådet och 

Samhällsbyggnadsnämnden.

Intressen förutom politik: 
Stort intresse för att diskutera 

existentiella frågor i olika 

forum.

Läser helst: Scien Fiction, Ny 

Teknik och andra magasin om 

vetenskap.

Vill jag bjuda på middag: José 

Mujica, Uruguays president, 

som skänker bort 90% av sin 

lön till välgörenhet.

Och då bjuder jag på: Lamm 

och blandade grönsaker med 

chili och honung!

Gör mig glad: Min dotter.

Gör mig arg: Intolerans och 

generalisering.

Ett beslut som statsminis-
ter: ”Det skulle handla om 

energiförsörjningen, skrota 

kärnkraften till förmån för 

förnyelsebara alternativ”.

Gör jag för miljön: ”Jag försö-

ker minska min elkonsumtion, 

återanvända så mycket som 

möjligt väljer närodlad eko-

mat.” bostad”.
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Miljöpartiet vill leda Ale på rätt spår
– Carlos Trischler vill se mer närodlad ekomat


