
Enskede, 2015-09-18 

 

Hej alla, 

Tillvaron just nu handlar mycket om motionsskrivning. Motioner är ju vår möjlighet att föreslå 

konkreta förändringar, t ex lagändringar, krav på utredningar eller inrättande av handlingsplaner. Inom 

kort presenterar vi en ny klimatmotion, motion om respekt för djuren, om kollektivtrafik, bättre 

arbetsrätt och mycket annat.  

     Men det som annars överskuggar det mesta är kriget i Syrien och alla flyktingar som nu också 

kommer till våra gränser. Vad glad jag blir av allt arbete som görs av alla engagerade; alla som 

konkret möter flyktingar på våra tågstationer de som upplåter en sovplats i sina hem eller i våra 

kyrkor, moskéer, Fryshuset och inte minst ett antal Vänsterpartikontor som nu också huserar tiotals 

familjer på flykt. Respekt till alla er! Jag lovar att göra mitt bästa i riksdagen: kriget i Syrien måste få 

ett slut NU och det måste erbjudas lagliga vägar in i Europa. Jag kan meddela att igår fick vi igenom 

en extradebatt i riksdagen om flyktingsituationen (den blir av inom kort). 

 

V gör mest – SD minst 

Ja, det här visste vi ju redan; att det är Vänsterpartiet som är aktivast i riksdagen och… just det SD gör 

minst. Jag hamnar på andra plats över de som tagit flest debatter i riksdagen. Vad kul, även om det inte 

alltid är den som debatterar mest som får mest gjort. Läs mer: http://www.svd.se/sd-det-minst-aktiva-

oppositionspartiet/om/riksmotets-oppnande  

 

Regeringsförklaringen 

Statsminister Stefan Löfvén har traditionsenligt presenterat regeringsförklaringen – det regeringen 

avser göra under året. Jag gläds åt att ordet tillväxt endast nämndes en gång (och då inte uttryckt som 

ett mål i sig) men ordet utveckling tretton. Sverige ska också bli ett av världens första fossilfria länder. 

Det är ord som förpliktigar...  

 

Läs påven 

I påven Franciskus första rundskrivelse, s k encyklika, Laudato Si ägnas hela utrymmet till 

miljöproblemen, klimatförändringen och världens orättvisor. Skriften är kanske den tydligaste 

uppgörelsen med vår ekonomiska modell som just nu finns att läsa. Läs mer: 

http://jensholm.se/2015/09/14/las-paven/  

 

Klimatseminarium i riksdagen – save the date 

Onsdagen 4 november 12.00-15.00 kommer Vänsterpartiet arrangera ett seminarium om 

klimatpolitiken inför Paristoppmötet. Så, ringa in datumet i din almanacka. Mer info kommer. 

  

Nästa vecka 

Må statsbudgeten presenteras 

On Extra EU-nämnd samt jag talar om rättvis klimatomställning för lärare i Sthlm 

Fre EU-nämnd 

 

Pressklipp 

V är aktivast i riksdagen 

http://www.svd.se/sd-det-minst-aktiva-oppositionspartiet/om/riksmotets-oppnande 

Samma som ovan 

http://www.etc.se/inrikes/vansterpartisterna-ar-mest-aktiva-i-riksdagen 

Sätt press på Ungern 

http://www.dagensarena.se/innehall/vansterpartiet-trappar-upp-forslag-om-att-utesluta-ungern/ 

Om Rosling och att vi redan föreslagit allt 

http://www.etc.se/inrikes/varfor-hyllas-hans-rosling-sa-mycket 

Jag kritiserar regeringens klimatpolitik 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6253739 

 

Trevlig helg, 
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Jens 

 

P S Har du en hundring över, skänk en gåva till Läkare utan gränser. De gör ett jättejobb: 

http://www.lakareutangranser.se/  

 

 

http://www.lakareutangranser.se/

