
Riksdagen, 2017-06-09 

 

Hej alla, 

Vilken skräll trots allt, i Storbritannien. Labour gör sitt bästa val på decennier och Theresa Mays 

Tories får inte egen majoritet. Det visar att Jeremy Corbyns vänsterpolitik har uppskattats av 

britterna. Om de bara hade haft ett mer rättvist valsystem hade det sannolikt blivit vänstermajoritet 

där.  

 

Regeringen och fiskeavtalen 

Är det inte lite märkligt att vi har en regering som å ena sidan utlovar en mer rättvis fiskeförvaltning 

på den stora havskonferensen i New York, men å den andra röstar för det ena nykoloniala fiskeavtalet 

efter det andra? Läs mer: https://jensholm.se/2017/06/07/avskaffa-fiskeavtalet/  

 

Regeringen kunde ha stoppat kolaffären 

Nu har vi ett enigt konstitutionsutskott på vår sida. KU konstaterar nämligen att regeringen hade 

kunnat stoppa Vattenfalls försäljning av det tyska brunkolet. Ja, precis som vi i Vänsterpartiet har sagt 

hela tiden. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6713193  

 

Gröna och feminister går till V 

Statistiska centralbyråns stora undersökning har kommit. Kul att vi fortsatt är så stora i Stockholm, 

med drygt 10 procent av sympatierna. Annars tycker jag att det är intressant att titta på väljarflöden 

mellan partierna. De två största tillskotten till Vänsterpartiet kommer från 1) ”Övriga partier” och 2) 

Miljöpartiet. Övriga partier är nästan uteslutande Feministiskt initiativ. Det här är väljare som vi delvis 

har tappat tidigare, nu kommer de tillbaka till partiet. Ett exempel gott som något på att Vänsterpartiet 

måste fortsätta att visa upp att vi är det bästa partiet för feminister och miljöaktivister. Se flödena här: 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-

psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--val-idag/  

 

Pressklipp 

Om regeringen och fiskeavtalen 

http://www.etc.se/debatt/avskaffa-eus-fiskeavtal  

 

Att plastnedskräpningen måste bekämpas med mer än konsumentvädjan 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/plastnedsk%C3%A4rpning-stoppas-inte-med-konferenser-och-

konsumentv%C3%A4djan-1.4345593 

 

På gång 

Må besöker bondgården Jannelund som nästan helt gått över till vego 

On debatterar klimatlag 

To EU-nämnd 

Fr Fores, morgonseminarium om nya klimatlagen 

Fr EU-nämnd 

 

Det var allt. Ha en härlig helg, 

 

Jens 

 

P S Ikväll är jag på Friends och hejar på herrarna mot Frankrike. Törs man hoppas på mirakel? 
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