
Enskede, 2014-05-16 

Hej alla, 

Häromdagen var jag på ett utbildningscenter för långtidsarbetslösa i Rosengård, Malmö. Vi 

diskuterade EU, miljö, orättvisor och arbetsrätt i över en timme. Från början kändes det som att 

intresset för att rösta i EU-valet var måttligt, när vi avslutade mötet berättade en person att han 

skulle söka rätt på sitt röstkort och gå och rösta. Han tittade på de andra deltagarna runt bordet som 

nickade instämmande. Just i sådana lägen känns det mycket meningsfullt att vara ute och kampanja i 

EU-valet.  

Vänsterkockarna bjuder på vegoburgare 

På tal om valrörelse. På måndag kl 11.30 kommer vänsterkockarna att bjuda på vegetariska 

hamburgare på Medborgarplatsen, Stockholm. Ja, vänsterkockarna är jag och Mikael Gustafsson (V), 

EU-parlamentariker. Vi bjuder på vegoburgare som ett konkret exempel på att vi måste minska 

köttkonsumtionen både för miljöns och djurens skull. EU skulle här kunna spela en viktig roll genom 

att avskaffa köttsubventionerna (30 miljarder kr/år) och hjälpa medlemsländerna att satsa mer på 

vego. Välkommen! 

EU – inifrån nu som e-bok 

Ladda gärna ned min bok EU-inifrån för 39 kr från Bokus: 

http://www.bokus.com/bok/9789174234107/eu-inifran-berattelser-fran-eu-parlamentet-2006-

2009/  

EU-kommissionen sviker djuren 

På tal om EU. Häromveckan hade vi i miljö- och jordbruksutskottet möte med EU-kommissionens 

representant i Stockholm (jo, de har en sådan). Jag frågade när kommissionen avsåg att lägga fram 

ett lagförslag med en maxgräns på 8 timmar för djurtransporter i EU (något EU-parlamentet krävt 

flera ggr). Hans raka svar var; ”några sådana planer har vi inte”. Det är mycket oroväckande. EU-

kommissionen har ju monopol på att lägga fram nya lagar på EU-nivå. Så, om de inte föreslår något 

så blir det inget. Nu måste vi bråka ännu mer för att det ska bli något. Jag ser att flera länder kommer 

att lyfta 8-timmarsgränsen på jordbruksministrarnas möte nästa vecka. Bra! Vi i Vänsterpartiet 

kommer också att fortsätta att bråka för djurens skull.  

Skärp straffen för matfuskarna 

Visste ni att straffen för att fuska med mat har sänkts i Sverige? Nu kan inte längre fängelse utdömas 

för brott mot livsmedelslagen. Det är sällan jag tror på hårdare straff, men vid just brott mot 

livsmedelslagen vill Vänsterpartiet ha det. Må 26/5 kommer jag debattera frågan med Eskil 

Erlandsson. Läs min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Skarpt-straff-for-brott-mot-li_H110476/ Även min kollega Lena Olsson 

har gjort en IP med samma innehåll. Hennes debatt blir samma dag men då mot justitieminister 

Beatrice Ask.  

När ska Sverige ratificera Nagoya och Kyoto II? 

Nu har det snart gått fyra år sedan det stora mötet om biologisk mångfald i Nagoya. Norge och flera 

andra länder har ratificerat slutsatserna, men inte Sverige. Varför? Jag har hört att Sverige passivt 

inväntar klartecken från Bryssel. Detsamma gäller med förlängningen av Kyotoprotokollet som 

Sverige ännu inte heller att ratificerat. Denna EU-passivitet gör mig upprörd. Jag frågar nu 

miljöminister Lena Ek när det är dags för ratificering. Se, Nagoya: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-

svar/Ratificering-av-Nagoya-2010-om_H111618/  Kyoto: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Ratificering-av-Kyotoprotokoll_H111617/  
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Extradebatt om klimatet 

På tal om miljön. På torsdag 5 juni kl 12.00 äger extradebatten om klimatförändringarna rum i 

riksdagen. Det är ju vi i Vänsterpartiet som krävt debatten. Jag kommer att representera 

Vänsterpartiet i debatten. Ser mycket fram emot det… 

Idag 

Kl 11.00 är jag i Skärholmen vid valstugan och kampanjar och idag kl 13.30 är jag vid vår valstuga på 

Sergels torg. Kom gärna förbi! 

Imorgon 

11.00 EU-kampanj Dalen/Sandsborg, 13.00 Vällingby, 14.00 Skärholmen (debatt Röda  

         korsets folkhögskola. 

 

Nästa vecka (ett urval) 

Må 11.30 Vänsterkockarna bjuder på vegoburgare på Medis (Sthlm) 

Ti Eskilstuna, 19.00 Talar Eu i Järfälla på kaféet Sans Rival 

On Luleå 

To 11.0 Valstugan Medis, 18.00 EU-föredrag på ABF 

Fre 12.00 Solna valstugan 

Lö 10.00 Medis, 12.00 Sergels torg 

Sö Val till EU-parlamentet, valsedelsutdelning Enskedeskolan 

Pressklipp: 

Om min debatt om Vattenfall och statligt ägande, Aftonbladet: 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article18879084.ab  

Från EU-debatt i Gävle i måndags: http://gd.se/nyheter/gavle/1.7114954-fa-svar-fran-partierna  

 

Det var allt. Ha en fin solig helg! 

Jens 

P S Nu måste jag cykla iväg till Skärholmen. Tur man har elcykel   

http://www.aftonbladet.se/debatt/article18879084.ab
http://gd.se/nyheter/gavle/1.7114954-fa-svar-fran-partierna

