
Riksdagen, 2014-06-04 

Hej alla, 

Läste i SCBs väljarundersökning att Vänsterpartiet går fram i hela landet. I Stockholms stad är vi nu 

tredje största parti med 13,8%. Det bådar gott… 

Klimatdebatt imorgon 

Imorgon är det dags för en av årets viktigaste debatter. Med anledning av de tre tunga rapporterna 

från FNs klimatpanel, IPCC, har Vänsterpartiet begärt en aktuell debatt i riksdagen. Den äger rum 

imorgon kl 12.00 och jag debatterar för Vs del. Ni kan följa den på plats, riksdagen.se eller på SVT2. 

Kommer regeringen äntligen att presentera nya åtgärder och förslag för att rädda klimatet? Imorgon 

får vi höra…  

Klimatriksdagen i Norrköping 

På tal om klimat och riksdagen. I helgen arrangeras den s k klimatriksdagen i Norrköping. Jag kommer 

vara med på söndagen och bl a ta emot en del av de, förhoppningsvis, kreativa förslagen som 

arbetats fram där. Se mer: http://klimatriksdag2014.se/  

Minskad köttkonsumtion 

Jag har begärt en interpellationsdebatt om vikten av minskad köttkonsumtion. Den äger rum fre 13/6 

kl 9.00 i riksdagen mot Eskil Erlandsson. Ser fram emot det! Läs mer: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Minskad-

kottkonsumtion_H110486/  

Förbifart Stockholm 

Regeringen försöker bluffstarta mastodontbygget Förbifart Stockholm, Sveriges dyraste 

motorvägsbygge någonsin. Är det verkligen rimligt att bygga motorväg för 45 miljarder kronor när vi 

vet att kollektivtrafiken och cyklingen behöver vartenda öre? Om detta har jag också krävt en debatt. 

Den blir också på fredag 13/6, under dagen. Läs mer: http://jensholm.se/2014/06/03/alternativ-till-

forbifart-stockholm/  

EU-valet 

I EU-valet förrförra veckan gick Vänsterpartiet fram till 6,3 procent. Trots det blev resultatet lite av 

ett antiklimax. Nog hade jag trott att vi skulle ta två mandat till EU-parlamentet. Nu blev det bara ett. 

Det här är något vi måste ta på allvar och analysera i partiet. Glädjande är i alla fall att det annars går 

så bra i opinionen för V. Imorgon kommer jag att ha ett inlägg i tidningen Flamman där jag resonerar 

mer kring EU-valet och vad som bör göras. Läs gärna imorgon. 

Ulf Lundell 

Jag sprättade just upp ett brev från en Magnus i Göteborg som skrivit en sådan fin recension av Ulf 

Lundells musik och böcker. Ja, Lundell tolkar verkligen sin samtid med skärpa. Eftersom adress 

saknades får jag tacka här och nu för det. Tack, Magnus! Musiktips: Folket bygger landet del två (FBL 

II), grym låt! 

Pressklipp (där jag är med): 

I Aftonbladet om minskad köttkonsumtion: 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/eu/article18943488.ab  

Om att Marit Paulsen motarbetat förbättringar för djuren: 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-marit-paulsen-varfor-sviker-du-europas-djur 
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Varför socialister ska rösta vänster: 

http://www.etc.se/debatt/en-socialist-bor-rosta-socialistiskt  

I Aftonbladet om s k hemliga tvångsmedel: 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18957237.ab  

Skriver om antibiotika:  

http://www.dagensarena.se/opinion/v-barn-ska-slippa-antibiotikakott/ 

Det var allt för nu, 

Jens 

P S TV4 morgon bokade in mig på en klimatdebatt i deras morgonprogram i morgon. Men de var 

tvungna att ställa in. Varför? Ingen motdebattör. Ingen Lena Ek (som var tillfrågad), ingen från 

Moderaterna (som också var tillfrågade), nej ingen alls kunde från de borgerliga. Är jag verkligen så 

hemsk att samtala med?  
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