
Gamla Enskede, 2016-01-22 

Hej alla, 

Idag skriver Jonas Sjöstedt tillsammans med de andra partiledarna för vänsterpartierna i Norden om 

hur en fungerande och ansvarstagande flyktingpolitik skulle kunna se ut. Ledmotivet är mer nordiskt 

samarbete. Införandet av gränskontroller och hela pingpongbollandet om ansvar mellan de nordiska 

länderna är sannolikt det största slaget mot det annars så välfungerande nordiska samarbetet. Det 

måste bli ändring på det! Läs artikeln här: http://www.dn.se/debatt/satsa-pa-nordiskt-samarbete-

for-att-klara-flyktingkrisen/  

Dags för pälsdebatt 

Tisdag den 2 februari kommer jag debattera pälsindustrin och vad regeringen tänker göra för den 1 

miljon minkar som inte har möjlighet till ett naturligt beteende. S och MP är ju egentligen överens 

med oss i V om att minkuppfödningen ska läggas ned. Så, hur blir det nu med det? Debatten blir 

troligen dagtid och sänds troligen på SVT. Läs min IP här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Den-svenska-palsindustrin-_H310314/  

Nya klimatmål 

Som jag nämnt tidigare förhandlar vi inom partierna, inom ramen för Miljömålsberedningen, om nya 

långsiktiga klimatmål för Sverige. Någon gång i början av februari kommer vi att vara klara. Jag tycker 

att förhandlingarna går rätt bra och att vi har gjort en del framsteg. Hoppas slutresultatet går i den 

andan. Mer om detta framöver. 

 

Körkort för vattenskotrar 

Som jag skrev i mitt förra nyhetsbrev driver vänsterpartiet körkort och åldersgräns för vattenskotrar. 

Dessvärre fick vi av riksdagsformalistiska skäl inte lägga vårt krav om detta i den motion jag nämnde i 

förra nyhetsbrevet. Däremot förbereder regeringen ett lagförslag om både åldersgräns och körkort. 

Det är bra, men det borde kunna träda ikraft tidigare än 2018 som nu verkar vara förslaget. Saker och 

ting går i rätt riktning i alla fall.  

Klimatpolitiken efter Paris 

Nästa vecka, ti 26/1 talar jag om klimatpolitiken efter Paris. Det blir i Riksdagen, ingång Mynttorget kl 

18.00. Obs det är denna gång bara för vänsterpartister. Vill du komma måste du anmäla dig innan. 

Mejla: Torbjörn Vennström tv@tvennstrom.se  

Bor du i Flen talar jag på samma tema, Café Skjortan on 27/1 kl 18.00. Välkommen! 

Pressklipp 

Om pälsindustrin 

http://www.dagensopinion.se/jens-holm-v-kr%C3%A4ver-svar-om-p%C3%A4lsindustrin 

Om de framtida klimatmålen 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/naringslivet-sagar-tufft-klimatmal 

 

Trevlig helg 

 

Jens 

 

P S Vilken finfin solig dag. Passa på att njut av vintern! 

http://www.dn.se/debatt/satsa-pa-nordiskt-samarbete-for-att-klara-flyktingkrisen/
http://www.dn.se/debatt/satsa-pa-nordiskt-samarbete-for-att-klara-flyktingkrisen/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Den-svenska-palsindustrin-_H310314/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Den-svenska-palsindustrin-_H310314/
mailto:tv@tvennstrom.se
http://www.dagensopinion.se/jens-holm-v-kr%C3%A4ver-svar-om-p%C3%A4lsindustrin
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/naringslivet-sagar-tufft-klimatmal

