
Riksdagen, 2011-05-25 
 
Hej alla, 
Har just varit på frågestund med Fredrik Reinfeldt angående EU-toppmötet i onsdags. Jag 
frågade varför Sverige inte tillhör de länder (vilka gör det eg…) som kräver en grön 
omställning av för nya jobb och minskade utsläpp som svar på den ekonomiska krisen. 
Reinfeldts svar (som kan ses på riksdagen.se) bekräftade att hans ambitioner på området är 
låga: Vi gör redan jättemycket, skulle vi göra mer skulle det kosta för mycket. Punk. Trist 
med så låga ambitioner… 
     Förresten bekräftade också hans svar att Reinfeldt just nu framstår som en trött, initiativlös 
och rätt bitter politiker. Tråkigt för honom, men också för alla oss andra… 
 
EU-nämnd: Kroatien och Indien 
Idag hade vi EU-nämnd. Jag tog den eftersom Lars Ohly (vår ord ledamot) var borta. 
Kroatien är på väg in i EU. Helt OK, tycker jag eftersom kroaterna har röstat för det. Men nu 
börjar de nyliberala kraven hagla från Bryssel. Just nu kräver EU att Kroatien måste 
privatisera sina varv och avskaffa en skatt på mobiltelefoni. Varför? Varför kan kroaterna inte 
få bestämma själva (det borde vara minimikravet).  
     Jag lyfte också frihandelsförhandlingarna med Indien. EU driver där på för en liberalare 
alkoholpolitik och försämringar för produktionen av billiga generiska mediciner. 
Oacceptabelt. Nu har handelsminister Ewa Björling lovat att driva på EU så att det inte blir 
så. Tillåt mig tvivla. 
 
Qatar nästa 
Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att skicka mig (och en centerpartist, Roger 

Tiefensee) som riksdagens officiella delegater på klimattoppmötet COP18 i Doha, Qatar i 
början av december. Spännande. Jag kommer att återkomma i frågan. 
 
Klimatrapport lanserad 
Vi har i veckan lanserat Vänsterpartiets klimatrapport. Vi vill jättegärna ha synpunkter. 
Rapporten är ett första steg i att utveckla och förbättra vår klimatpolitik (fast jag tror redan vi 
har de högsta målen av alla partier i riksdagen, men vi nöjer oss inte med det…). Läs gärna 
och tyck till på www.vansterpartiet.org/klimat  
 
Skogen 
Eskil, Eskil, vad gör du med vår skog? Jag är djupt bekymrad över att vi har en 
skogsskövlingsmin…, ursäkta landsbygdsminister var det, som tycker att markägarna och 
skogsbolagen får göra som de vill med skogen. De ÄGER ju den, tycker Eskil. Alla vi andra 
då? Har inte vi rätt att njuta av orörda skogar, eller åtminstone välskötta sådana. Jag har därför 
lämnat in en interpellation om detta. Debatt om ca två veckor. 
     Läs gärna IPn på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Interpellationer/Interpellation-201112379-Sko_GZ10379/  
 
Sverige sämst på solenergi 
Såg ni förresten inslaget nu i veckan på Svt. Sverige i botten på solenergiproduktion. 
Tyskland på gång att producera 12 000 (!) gånger mer. Trots att vi har samma förutsättningar. 
Underbetyg! http://svt.se/nyheter/sverige/sverige-samst-pa-solenergi-3 Solfrågan måste lyftas 
med kraft. 
 
Östergötland måndag… 



På måndag reser jag till Norrköping och Linköping. På kvällen håller jag klimatföredrag i 
Linköping. Välkommen dit om du är i trakterna. Hos Vänsterpartiet på S:t Korsgatan 13.  
 

…och Uppsala onsdag 
På onsdag reser jag och Jonas Sjöstedt till Uppsala för besök på temat förnybar energi och 
forskning. Ska bli spännande. 
 
Några pressklipp där jag är med: 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.450044/har-ar-vansterpartiets-nya-klimatforslag 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449422/lena-ek-kraver-svar-om-natura-2000-omraden 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5099049 
 
 
Trevlig somrig helg till alla! 
 
Jens 
 
P S Har tyvärr drabbats av virus eller något annat illasinnat. Stockholm Marathon nästa lördag 
i farozonen. Ska göra mitt bästa för att VILA mig i form.  


