
Sjöstaden 2011-06-10 
 
Lycka är att få en EU-nämnd inställd och kunna jobba hemifrån en dag. Då har man plötsligt 
en massa tid över samt kan jobba hemifrån. Att gå igenom mejlboxen, blogga och skriva 
nyhetsbrev samtidigt som man lyssnar på Ebba Forsberg och Lady Gaga (men hon var 
sådär). Ja, det är lycka. Kanske har vi det inte så kul i riksdagen ☺  
 
Regeringen överkörd om FAS3 – nyval? 
Igår var det dags igen. Regeringen överkörd av en riksdagsmajoritet. Den här gången 
handlade det om slutstationen i arbetslöshetsförsäkringen, FAS3, som vi vill avskaffa. På var 
och varannan votering körs regeringen över. Men implementerar regeringen det riksdagen 
beslutar? Nej. Vad jag vet har regeringen bara genomfört ett beslut; nämligen besparingarna 
på regeringskansliet. Man har iochförsig inte heller sålt ut några fler statliga företag, så 
kanske har vi ett exempel till där. Men i alla andra fallen finns det skäl för oro. Kanske 
struntar regeringen helt och hållet i folkviljan? 
     Då uppstår den helt befogade frågan: Vad händer då? För regeringen kan i praktiken 
strunta i de beslut riksdagen hittills har fattat. Regeringen kommer att klandras av 
konstitutionsutskottet och av oss ledamöter men i övrigt finns inga direkta sanktionsåtgärder 
att vidta. Då blir det dags att sätta press på regeringen. Det kan vi göra genom att låta 
utskotten lägga fram konkreta lagförslag (hittills har vi uppdragit åt regeringen att återkomma 
med lagändringar, vilket är helt i enlighet med hur det ska funka) och sedan rösta igenom 
dessa. Då går lagen igenom.  
     Börjar det att ske har vi i praktiken en regering som inte har makten. Förr eller senare 
kommer då misstroendevotum att väckas. Men vilken regering får då majoritet? Då är det rätt 
sannolikt med nyval. Faktiskt. Många - på båda sidor av blocken - värjs nog inför tanken på 
nyval. Det är extremt ovanligt i Sverige. Jag gillar iochförsig arbetsro för politikerna. Men 
med en regering som inte fungerar har vi ingen arbetsro. Då kan det bästa vara att fråga folket 
med ett val igen. Jag skulle iallafall se fram emot ett nyval. Som jänkarna säger: Just bring it 
on!  
 

Nedslående opinionssiffror 
Men ska det bli nyval måste Vänsterpartiet växa. Och det rejält. Det var därför inga  
upplyftande siffror SCBs stora partivalsundersökning levererade häromdagen. Vänsterpartiet 
fortsätter nedåt, nu till 4.5 procent. Detta är 1.1 procent sämre än det redan usla resultatet i 
höstas samt en statistiskt säkerställd nedgång. 30 procent av väljarna har gått till MP. SCBs 
personvalsundersökning görs med stor noggrannhet och det finns skäl att ta den på stort 
allvar. Dessvärre. 
      Varför växer inte V? Vissa skyller på Juholteffekten. Nu när sossarna fått en partiledare 
med vänsterretorik är det inte konstigt att en del av våra väljare går till S, eller? Visst kan det 
vara så. Men både V och S borde gå framåt med tanke på vad den borgerliga regeringen 
sysslar med. Och man ska komma ihåg att vi började tappa väljare redan innan Håkan Juholt 
blev ordförande för S. 
      Vi borde växa, inte gå nedåt. Det är precis som en högt uppsatt folkpartist sa till mig 
häromdagen på lunchen: ”Att vi går nedåt kan man kanske förstå, vi sitter i regering. Men ni 

borde ha goda chanser att öka.” Det har han ju helt rätt i. Dagens politiska läge borde vara en 
guldsits för Vänsterpartiet. Regeringen driver en veritabel högerpolitik. MP går åt höger och S 
är otydliga (trots Juholts retorik). Dessutom har vi inget formellt rödgrönt samarbete längre. 
Vi kan göra exakt som vi vill, vilket vi också gör. 
     Om jag ska våga mig på en analys till att Vänsterpartiet inte växer år 2011 så är det detta: 



För lite händer i V. Folk vill rösta på ett parti som vågar utmana och provocera. Ett parti som 
hela tiden rör sig och förnyas. Där är inte Vänsterpartiet idag. Vi satsar på säkra kort och 
förvånar sällan. Jag vill inte låta sur och tjatig men att inte våga ha en extrakongress snart 
efter det gigantiska valnederlaget i fjol var inte att se sanningen i vitögat. Man ska inte sitta 
still i båten då man håller på att sjunka. 
     Nu blir det en kongress istället i början av januari. Innan dess – nu till hösten – drar den 
stora interna kongressdebatten igång. Ett utmärkt tillfälle för Vänsterpartiet att röra på sig och 
förnyas. 

Egen-el 
Allt fler vill producera sin egen el. Kanske med en solfångare på taket eller ett mindre 
vindkraftsverk (som nuförtiden kan köpas på postorder). Visst vore det toppen om man kunde 
få tanka ut det sedan på elnätet och kanske tjäna en hacka. Det funkar i många länder, men 
inte här. Vi rödgröna har lagt ett konkret förslag, men borgarna+SD har röstat ned detta. Igår 
på riksdagens frågestund frågade jag miljöminister Andreas Carlgren med anledning av ett 
flera elbolag i Sverige (Fortum, Elinorr, Göteborgs energi mfl) nu har gått före och underlättar 
för egen-el. Tänker regeringen trycka på Vattenfall så att de gör samma sak? Men svaret från 
Carlgren var nedslående. Frågan ska utredas vidare, ansåg han. Att trycka på Vattenfall är att 
gå händelserna i förtid. Trist med en regering som inte vill agera för klimatet, och för alla 
människor som vill göra något gott. 

Förbifart Stockholm 
Förutom att det kostar en förmögenhet att bygga (över en miljon per meter!) kommer 
motorvägsbygget Förbifart Stockholm att leda till kraftigt ökade utsläpp och mer trafik. Vilka 
åtgärder tänker då regeringen vidta för att trafiken och utsläppen ska minska? Jag ställde 
ungefär den frågan till både Andreas Carlgren och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-
Svärd. Nej, så upplyftande svar var det inte. Läs dessa frågor och svar och flera andra av 
mina frågor på: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=100068&rm=2010/11&iid=216534495014  

Svar om CIA 
I veckan har jag fått besked från åklagarmyndigheten i Stockholm som inte inleder någon 
förundersökning mot CIA-agenterna. Det är i alla fall positivt att åklagarmyndigheten har 
tagit min och advokat Sten De Geers anmälan på allvar. Det tycker jag framgår när jag läser 
deras utredningssvar. Åklagarmyndighetens motivering för att inte gå vidare med fallet är att 
agenterna ändå har lämnat landet. Men det är väl ingen stark grund att stå på? Ta fallet i 
Milano för några år sedan där en åklagare fick 23 CIA-agenter fällda för att de olovligen hade 
agerat som agenter i Italien. De agenterna hade också lämnat Italien, men frågan fördes ändå 
till domstol där de tillslut fälldes. Kommer de tillbaka till Italien nu lär de hamna inom lås och 
bom. 
     Gick det i Italien borde det också gå här? Varför man ska vara så undfallande mot USA i 
just Sverige förstår jag inte… 
 
Peru, Baskien och Italien 
Hoppfulla signaler kommer från: Peru där vänsterkandidaten Ollanta Humala i söndags vann 
ett jämnt presidentval. Ännu ett land i Latinamerika som går åt rätt håll… I slutet av maj blev 
den pro-baskiska vänsterkoalitionen Bildu näststörsta partiet i regionalvalen i Baskien (i 
övrigt såg det mörkt ut i Spanien) med 22 procent av rösterna. Inte för att en utbrytning av 
Baskien är högst på min agenda, men Bildu var det breda vänsteralternativet, så mycket bra 



att de blev så stora. I lokalvalen i Milano nyligen vann vänsterns kandidat (som står en bra bit 
till vänster och har klara miljöambitioner) över Silvio Berlusconis handlangare. Hoppfullt!  
 
Kommande interpellationsdebatter: 
Ti 14 juni med biståndsminister Gunilla Carlsson om Sveriges stöd till AGRA 
(kemikaliejordbruk och GMO) 
Fre 17 juni med landsbygdsminister Eskil Erlandsson om griskastrering 
On 22 juni med finansminister Anders Borg om regeringens skattesänkarpolitik och dess 
påverkan på klimatet. Obs Ny tid! 
För den som är intresserad rekommenderar jag att följa debatterna på SvT24, riksdagen.se 
eller direkt från riksdagsläktaren. Se riksdagen.se ”kommande interpellationsdebatter” för mer 
exakta tider. Personligen tycker jag att IP-debatterna är det roligaste i riksdagen. Om man nån 
gång får något konkret sagt från en minister brukar det vara just i dessa debatter (där man kan 
pressa ministrarna rätt hårt). 
 
Nästa vecka 
På måndag ska jag till Eskilstuna och diskutera CDM med Energimyndigheten. På onsdag 
besöker jag och några andra projektet One Tonne i Hässelby. Hur har en familj lyckats få ned 
utsläppen från drygt 8 ton till 1 ton per person? Och har de verkligen lyckats? På torsdag, 
överläggningar med Andreas Carlgren om bland annat EUs klimatpolitik. Fredag grisdebatt 
med Eskil Erlandsson. Ännu en höjdarvecka, med andra ord. 
 
Ha en supertrevlig och solig helg, 
 
Jens 
 
P S Följ mig gärna på Twitter och Facebook, om du inte redan gör det. Jag hinner inte skriva 
allt här. 


