
Enskede, 2014-10-10 

Hej alla, 

Vilken härlig höstdag det blev! Jag hoppas på svampplockning och joggning i helgen… 

Första steget mot stopp på vinstjakten 

I veckan har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om de första stegen för att få stopp på 

vinsterna i välfärden. Ni har säkert läst och hört om detta redan. Det är en stor seger för den stora 

majoritet svenskar som är trötta på att skolan och resten av vår välfärd har förvandlats till en 

marknad. Nu ska vi också se till att vården, skolan och äldreomsorgen får de välbehövliga tillskott de 

behöver. Det går trots allt framåt! 

V påverkar också EU-politiken 

Idag hade vi EU-nämnd. Regeringen måste ju förankra all politik som ska föras på EU-nivå, det sköts i 

EU-nämnden, där jag är Vänsterpartiets ordinarie ledamot. Idag lyckades vi förbättra regeringens 

fiskepolitik. Jag, och faktiskt också de borgerliga ledamöterna, krävde lägre fiskekvoter för Östersjön 

än vad som föreslagits av EU-kommissionen, något som den nye landsbygdsministern Sven-Erik 

Bucht gick med på att driva (han är så illa tvungen, annars hade han blivit nedröstad). Och här kan 

han inte dribbla bort oss, allt finns på pränt. Detsamma gäller med en fråga om hur de växande 

migrationsströmmarna (alltså flyktingar) till Europa ska hanteras. Efter att jag hotat med att rösta 

mot regeringens förslag, som gick ut på att helt acceptera EU-förslaget, fick jag med mig regeringen 

på att Sverige ska driva på för fler lagliga vägar för asylsökande in i Europa. Inte helt och hållet som vi 

i Vänsterpartiet vill ha det, men ett betydande steg åt rätt håll. 

     Moderaterna frågade två gånger om regeringen hade hemliga förhandlingar med Vänsterpartiet 

inför EU-nämnden. Så, det går att påverka även i opposition. 

Blir det ambitiösare klimatmål i EU? 

På EU-nämnden fick vi en oroande indikation om vilken roll statsminister Stefan Löfven kanske 

kommer att spela på EU-toppmötet 23-24 oktober. Finansminister Magdalena Andersson sa att hon 

tyckte att minst 40 procents utsläppsminskning till 2030 var en bra målsättning samt att andelen 

förnybar energi ska vara minst 27 procent samt att kravet på energieffektivisering ska vara 30 

procent. Det är ju EU-kommissionens förslag till klimat och energimål. Både S och MP har ju tidigare, 

tillsammans med oss i Vänsterpartiet, drivit på för skärpta klimatmål på EU-nivå. Gäller inte det 

längre? Jag ställde frågan till Andersson och hon var tyvärr inte tydlig på den punkten. 

     Jag kräver nu en separat debatt om klimat- och energimålen i EU. Läs gärna min interpellation här: 

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

och-energimal-til_H2108/  

Att vara i opposition 

Apropå att rösta igenom saker med borgarna (som nu i EU-nämnden). En journalist frågade mig om 

det verkligen var Vänsterpartiets politik att rösta emot S-MP-regeringen. Mitt (vårt) enkla svar är; vi 

är nu i opposition och vi kommer alltid rösta på bra förslag. Vill regeringen vara säkra på att få 

igenom sin politik bör de tala med oss annars kan det gå illa. 

Och vilka mål gäller egentligen i Sverige? 

På tal om klimatmål. Vid partiledardebatten i onsdags tog Jonas Sjöstedt upp det faktum att den nya 

regeringen inte har presenterat några nya (ambitiösare) klimatmål än den tidigare regeringen. Han 

pressade även klimat- och miljöminister Åsa Romson på Förbifart Stockholm. Se gärna replikskiftet 

här (scrolla fram till 134,35 min): http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-

debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H2C120141008pd#pos=8074  

     Nej, den här frågan kommer vi inte släppa. Det här är bara början… 
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På g: 

Ärligt talat, så mycket är inte på gång. Utskott och EU-nämndsarbete samt interna möten tar just nu 

upp det mesta av min tid. Helt OK med tanke på att det varit rätt intensivt. 

Det var allt för nu, 

Jens 

P S Ha en fin helg. Ska du ha fest, spela Stromaes Tous les mêmes. Bra danslåt av en lite speciell 

(pop)artist. 

 


