
Riksdagen, 2016-12-02 

 

Hej alla, 

Även idag en mega-EU-nämnd; efter fem timmar av diskuterande med åtta ministrar om 70 (!) 

beslutspunkter (många av dessa med underpunkter) inom områden som rör allt från energi, ekonomi, 

arbetsmarknad, kultur, migration, rättspolitik till jämställdhet, ja, då är man lätt mör. Idag satte 

regeringen iallafall en gång för alla ned foten i en långkörare; en europeisk åklagarmyndighet (EPPO). 

Inrikesminister Anders Ygeman kommer nästa vecka rösta nej och därmed stoppa hela förslaget. 

Åklagarmyndigheter är något stater har och EU är, gudskelov, ingen stat. Vissa länder i EU lär nog nu 

gå vidare och bilda en egen överstatlig åklagarmyndighet. De kan de göra. 

 

Välkommet förslag om flygskatt 

Regeringens utredare har nu presenterat förslag om flygskatt; en fråga som Vänsterpartiet har drivit. 

Inte för att en flygskatt kommer att lösa allt, men det skulle iallafall vara ett steg i rätt riktning. 

Förhoppningsvis kan den vara på plats fr o m 1/1 2018 och göra en enkel utrikesresa några 

hundralappar dyrare. Men det här räcker inte för att komma tillrätta med flygets snabbt växandet 

utsläpp. Jag skriver om detta i Aktuell Hållbarhet. Läs mer: http://www.aktuellhallbarhet.se/satt-stopp-

flygets-frikort/  

 

Debatt om flygets utsläpp 

På tal om flygets utsläpp. På ti 20/12 kommer jag debattera frågan med infrastrukturminister Anna 

Johansson. Läs min interpellation: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/atgarder-for-att-minska-flygets-utslapp_H410145  

 

Ny lag om offentlig upphandling 

I veckan har riksdagen klubbat en ny lag om offentlig upphandling. Vissa förbättringar ser det ut att bli 

på miljöområdet, med större möjligheter till att ställa miljökrav. Men det var mycket trist att de 

borgerliga+SD stoppade förslagen om att också ställa krav på arbetsrätt vid offentlig upphandling. De 

ska vi påminna om i valet 2018. 

 

Fidel – vila i frid 

Kubas legendariske tidigare ledare Fidel Castro har under veckan avlidit. I Sverige utbryter genast en 

debatt om honom; diktator eller välgörare? Kanske kan man säga; han var en diktatorisk välgörare? 

Den kubanska revolutionen har otvivelaktigt medfört en mängd rättigheter som människor i andra 

jämförbara länder bara kunnat drömma om; fri skola, bostäder, sjukvård, mat m m. Men det går inte 

att komma ifrån att enpartistaten Kuba, utan pressfrihet, inskränkningar i organisationsfriheten m m 

inte är en demokrati i ordets rätta bemärkelse. Det måste gå att hålla två bollar i luften. Jag tycker att 

Lars Ohly skriver bra om detta i ETC: http://www.etc.se/debatt/kuba-visar-oss-att-socialism-utan-

demokrati-inte-fungerar  

 

På g: 

Lö: Imorgon kl 12.00-13.00 är jag och Vänsterpartiet i Vällingby centrum och pratar om hur vi ställer 

om Stockholm och Sverige. Kom om du har vägarna förbi. 

On: Debatt om statsbudgeten och utgiftsområde 23 som rör jordbruk och djurskydd. Troligen på 

em/kvällen. 

 

Pressklipp 

Om vår kritik mot TTIP 

https://tidningensyre.se/2016/nummer-114/merkel-tror-inte-pa-ttip/ 

Sätt stopp för flygets frikort 

http://www.aktuellhallbarhet.se/satt-stopp-flygets-frikort/  

 

Det var allt. Ha en fin andra advent, 

 

Jens 
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P S I veckan har SCBs partisympatiundersökningen kommit, den seriösaste av alla 

opinionsundersökningar där 9000 personer har tillfrågats. Vänsterpartiet går fram till 7,7 procent och 

vi rödgröna är i majoritet. Vänsterpartiets framgång är 2 procent bättre än valresultatet. Det är goda 

nyheter för oss. Men S och MP har fortfarande en lång väg att gå. 

 

PP S Jag har köpt plats på ett virtuellt julbord. Kostar 150 kronor och bidrar till mat för en aidsdrabbad 

familj under en hel månad i Mocambique. Gör det gärna du också! www.afrikagrupperna.se/julbord/  

http://www.afrikagrupperna.se/julbord/

