
Sjöstaden, 2011-12-22 
 
Hej alla, 
Det ligger ett tunt lager av snö på taken. Havet ligger stilla och gör sig redo för att bli täckt av 
is. Det är -1 grad kallt, och kanske får vi tillslut en vit jul. Hoppas det. 
 

Oroande svenska utsläpp 

Häromdagen kom den officiella statistiken över Sveriges utsläpp. Den visar på en 
skrämmande ökning. De svenska utsläppen ökade med 11 procent under 2010. Och då är inte 
konsumtionen och importen medräknad. Detta är mycket oroväckande siffror. I 
regeringsdeklarationen i fjol sa statsminister Fredrik Reinfeldt att det inte behövdes några 
nya åtgärder på klimatområdet. De beslut som redan har fattats räckte tyckte han.  
      Den nya utsläppsstatistiken visar att det krävs en aktivare klimatpolitik. Vi behöver skärpa 
de svenska klimatmålen, inrätta ett klimatinvesteringsprogram, klimatbistånd, bygga om våra 
miljonprogram, satsa på kollektivtrafiken, minska köttkonsumtionen bara för att ta några 
exempel. När vi har pressat Lena Ek och de andra borgerliga företrädarna på miljöområdet 
(exempelvis i riksdagsdebatten i måndags om utgiftsområde, 20) får vi bara ett mummel till 
svar. Det håller inte. Den 26 januari har jag och ledamöter från S och MP interpellationsdebatt 
med Lena Ek. Då är det upp till bevis. 

Bildt, agera för Schibbye och Persson 

De svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson har blivit dömda i Etiopien 
för både terrorbrott och illegal inresa. Det är extremt olyckligt och oroväckande. Vi vet inte 
ännu vad det blir för straff, men risken är tyvärr stor för att det kan bli långt. Nu måste 
utrikesminister Carl Bildt göra allt han kan för att Schibbye och Persson ska benådas (om 
Schibbye och Persson accepterar det upplägget). När jag tog upp frågan senast med Bildt och 
menade att han måste driva frågan även på EU-nivå fnös han åt mig i EU-nämnden och 
menade att detta var endast en ”konsulär” fråga. 
     Nej, Bildt detta är politik. Dessutom politik på hög nivå. Att reducera detta till något annat 
kommer tyvärr inte underlätta frigivningen. Tyvärr är Afrika inget Bildt har prioriterat. Men 
det är hög tid att göra det. Nu! 
     Se intervjun med mig i DN: http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildt-maste-lyfta-fallet-pa-
eu-niva  

Vänsterkongress 

Ni har väl inte kunnat undgå att Vänsterpartiet har kongress den 5-8 januari. Himla roligt att 
det har lämnats in så många motioner på miljö- och klimatområdet. Det visar vilket 
engagemang det finns hos våra medlemmar i de frågorna. Just det, så blir det val av nya 
ordförande. Jag är MYCKET nöjd med valberedningens förslag. Jonas Sjöstedt kommer att 
bli en fantastisk ordförande för Vänsterpartiet. Blir han det i delat ledarskap med Ulla 
Andersson kan det bli ännu bättre. Jag tror Vänsterpartiet kommer gå en ljus framtid till 
mötes. Vi kommer att växa, sätta press på borgarna och se till att vi åtminstone efter 2014 får 
en miljö- och klimatpolitik värd namnet. 
     Väl mött i Uppsala, alla ni som kommer på kongressen! Är du inte vänsterpartist? Du vet 
väl att kongressen är öppen för allmänheten (men anmäl dig innan). 

Tack för att ni läser mitt nyhetsbrev. 2011 har varit ett extremt arbetssamt men kul år. Något 
av det roligaste är responsen från partimedlemmar, sympatisörer och väljare (och även 



kritiker). Så, tack för att ni följer mig i det jag gör. Och låt oss göra 2012 till ett ännu bättre år, 
till ett riktigt VÄNSTERÅR. 

God jul och ett riktigt gott nytt år! 
 
Jens 

 
P S Ni vet väl att det går alldeles UTMÄRKT att fira jul utan kött. Missa inte Djurens Rätts 
vegorecept: http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/recept/jul Själv gillar jag 
särskilt cashewnötslängden. 


