
Enskede, 2014-02-21 
 
Hej alla, 
Härligt med snö igen. Men varför förvandlas det till slask i Stockholm? 
 
På fjärde plats 
I helgen beslutade Vänsterpartiet Storstockholms valkonferens att placera mig på fjärde plats, 
och därmed valbar sådan, inför riksdagsvalet i höst. Vad roligt! Nu är det bara full fart framåt. 
Hela listan finns här: http://storstockholm.vansterpartiet.se/2014/02/15/vanstern-valde-
valvinnare/  
 
Riksdagen förbättrar för djuren 
Igår fattade riksdagen beslut om att förbjuda sexuella övergrepp på djur samt att det ska 
inrättas ett s k 3R-center. Det senare handlar om att hitta alternativ till djurförsök genom 
metoden; Reduction, Replacement, Refinement. Alltså att minska, ersätta och förfina 
djurförsök. Mycket bra och efterlängat. Det här är saker som Vänsterpartiet har drivit länge. 
MEN, en stor farhåga är att regeringen inte tillskjuter några pengar till bildandet av 3R-
centret. Hur ska det då gå? Jo, pengarna ska Jordbruksverket vaska fram ur sin ordinarie 
verksamhet. Jag är orolig att det blir en tummetott av det här viktiga beslutet. Om nåt år får vi 
se om jag bara målar f-n på väggen. Jag hoppas det…  
 
Djurtransporter 
På tal om djur debatterade jag export av grisar med landsbygdsminister Eskil Erlandsson nu i 
veckan. Erlandsson vill inte ens försöka att få ett stopp för dessa djurtransporter, som är länge 
än åtta timmar, alltså vår gräns i Sverige. Det säger tyvärr något om hans ambitionsnivåer. 
Synd… Vill du se debatten finns den här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110250&doctype=ip  
 
Hållbar offentlig upphandling 
På tisdag kring 14.00 debatterar jag med civilminister Stefan Attefall hur vi ska göra den 
offentliga upphandlingen mer hållbar. Dessvärre vill regeringen lägga ned Miljöstyrningsrådet 
och flytta över allt ansvar till Konkurrensverket, som sällan har miljö och arbetsrätt för 
ögonen. Det här riskerar att göra det svårare att ställa sociala och hållbara krav i 
upphandlingen. Läs gärna min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Interpellationer/Krav-vid-offentlig-upphandling_H110264/  
 
Inget körkort för vattenskotrar? 
I onsdags svarade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på min fråga om körkort 
och åldersgräns för vattenskotrar. En utredning har ju föreslagit detta. Och ska det träda i kraft 
innan sommaren är det bråttom. Vad svarar hon? Tyvärr, att hon fortsätter att bereda frågan. 
Inte det svar jag och alla andra som vill ha lugn och ro på sjön önskade. Läs mer: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-
fragor/Korkort-for-vattenskotrar_H112421/   
 
Vänsterpartist och miljöengagerad? 
Fredagen den 14 mars arrangerar Vänsterpartiets miljöpolitiska nätverk en heldag i riksdagen 
om Lokala vänsterbeslut för grön omställning. Är du vänsterpartist kan du vara med 
kostnadsfritt. Anmälan görs till deniz.tutuncu@vansterpartiet.se senast den 1 mars 
 
Vegoforum 



Imorgon är det dags för Vegoforum. Vegetarisk mat är ju bra för hälsan, djuren och miljön. 
Jag kommer vara med och prata om vad vi kan göra politiskt för att öka det vegetariska. 
Välkommen dit, ABF-huset i Stockholm från kl. 10.00. Se mer: http://vegoforum.se/  
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 

 
P S Håller tummarna nu i hockeysemifinalen. Finnkamp när det är som bäst! Men att se OS 
på nätet (eftersom jag inte har TV3) är inte samma sak. Till nästa gång måste rättigheterna gå 
till SVT eller möjligen TV4. 


