
Enskede, 2016-06-03 

 

Hej alla, 

Förra veckan kom inget nyhetsbrev. Då låg jag hemma med två brutna revben och en punkterad lunga. 

Jag ramlade i en såphal trapp (som jag höll på att rengöra) hemma och föll och slog mig riktigt illa. 

Men vården (inkl lungoperationen) på SÖS och konvalescens i hemmet har gjort underverk. Nu mår 

jag mycket bättre även om revbenen behöver ett par veckor till för att läka. 

 

Håll kolet i marken 

Är du i Stockholm ikväll? Kom till Sergels torg och demonstrera med mig och många andra för att 

Vattenfall inte ska sälja det tyska brunkolet till ett tjeckiskt skurkbolag utan att brunkolet istället ska 

avvecklas. Ikväll kl 18.00 på Plattan alltså. Se mer: http://klimatsverige.se/event/demo-lat-kolet-ligga-

160604/  

 

Flyktingkatastrofen – en skamfläck 

Den senaste veckan har över 800 personer drunknat i Medelhavet. På grund av EUs, och Sveriges, allt 

hårdare flyktingpolitik tvingas flyende ta till alltmer desperata metoder. Vi hör nu också rapporter om 

hur människor försöker ta sig igenom tågtunneln i Öresund. Det här är en skamfläck för Sverige och 

hela den utvecklade världen som borde kunna ta ett större ansvar för att hjälpa människor på flykt. 

Mer måste göras för att få stopp på krig och konflikter. Mer måste göras för att bereda människor på 

flykt lagliga vägar in i Europa. Jag är övertygad om att mer kan göras. Kunde EU rädda banker för ett 

par år sedan kan vi rädda människor på flykt. 

 

Miljömålsberednigen 

De senaste veckorna har jag lagt mycket tid på förhandlingarna i Miljömålsberedningen. Vi kom ju för 

några månader sedan överens om ett långsiktigt mål om nettonollutsläpp till 2045 och införandet av en 

klimatlag i Sverige. Det var bra. Nu förhandlar vi om en strategi för hur vi ska nå dithän. De 

förhandlingarna är om möjligt ännu svårare än de tidigare. Vi måste bli överens inom lite drygt en 

vecka, så det är bråda dagar.  

 

Rädda skogen i Tiveden 

Min kollega Mia Sydow Mölleby agerar nu för att skogen som angränsar till nationalparken i Tiveden 

(Laxå kommun) inte ska avverkas. Skog med höga rekreationsvärden och friluftsliv borde få ett bättre 

skydd, tycker vi i Vänsterpartiet. Dessutom är det statliga Sveaskog som planerar avverkningarna. Ett 

statligt bolag borde ta större hänsyn. Läs Sydows fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/skogsavverkningar-i-tiveden_H3111301  

 

Seminarium: Vägen till hållbar fred i Colombia 

Välkomna till seminarium om fredsprocessen i Colombia. Vi har flera spännande föreläsare från 

Colombia och direkt från fredssamtalen i Havanna. On 8 juni kl 10.00-12.00. Vill du komma?, mejla 

mig innan måndag. Mer info: http://colombiagruppen.se/th_event/riksdagsseminarium/ 

 

Pressklipp 

Skriver om TTIP och miljö (igen) 

http://www.aktuellhallbarhet.se/ttip-kommer-att-forsvara-en-progressiv-miljopolitik/ 

Att det är mycket korkat att inte låta Alternativa nobelpriset delas ut i riksdagen 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2016/05/patetiskt-fel-otroligt-korkat-synnerligen-oklokt-uselt 

Om att nya klimatministern också ska vara biståndsdito 

http://www.svd.se/isabella-lovin-har-trumf-pa-hand/i/senaste  

Om Alternativa nobelpriset 

http://www.svd.se/fel-att-riksdagen-portar-right-livelihood-priset/i/senaste 

Om Vattenfall och regeringens ansvar 

http://www.svt.se/opinion/jens-holm-om-vattenfalls-brunkol 

Om Vattenfall 

http://www.di.se/artiklar/2016/5/24/v-kraver-alla-kort-pa-bordet-om-brunkolet/ 
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Det var allt. Ha en fortsatt solig fredag och helg, 

 

Jens 

 

P S Ett antal undersökningar har nu pekat på en klart uppåtgående trend för Vänsterpartiet. Alltfler vill 

ha en tydlig vänsterröst i svensk politik. Känns som ett kvitto på att vårt enträgna arbete nu börjar löna 

sig.  


