
London, 2018-05-04 

 

Hej alla, 

Är i London och spelar in dokumentär, träffar Green Investment Bank och följer lokalvalen. 

 

Lokalvalen i England 

Resultaten har just kommit från de 150 kommuner där lokalval har förrättats. Lite förenklat kan man 

säga att inte så mycket nytt hände. Labour fortsätter att inneha den absoluta merparten av de trettiotalet 

församlingarna i London, så det är bra. Men de Labouraktivister jag träffat hade hoppats att man skulle 

göra ett större genombrott särskilt nu då regeringspartiet Tories plågas av skandaler, Brexit och interna 

stridigheter.  

     Det har varit extremt intressant att följa hur valrörelsen har gått till. Igår följde jag lokala 

Labouraktivister som knackade dörr i utvalda bostadsområden och höll en del öppna möten. 

Dörrknackning tror jag skulle kunna vara något vi skulle kunna göra mer i Sverige, men det är extremt 

arbetsintensivt upptäckte jag igår. Därför för Labour ganska noga bok över vem som bor var och om 

de tidigare har sympatiserat med partiet. Ju närmare valet man kommer desto mer fokuserar man på att 

få de egna att gå att rösta. En stor del av gräsrotsarbetet har skötts av den relativt nya organisationen, 

Momentum Momentum har utvecklats från att vara lite av Labours vänster side event till att vara en 

organisation som engagerar tusentals människor för Labour. Momentum är t ex ett av de viktigaste 

orsakerna bakom partiledaren Jeremy Corbyns framgångar internt i Labour och också det faktum att 

Labour har vuxit med hundratusentals nya medlemmar. Idag torde man vara ett av världens största 

demokratiska partier. Inte illa. 

     Labour förresten. Kanske inte mitt förstahandsval, men det brittiska valsystemet premierar ett 

tvåpartisystem därför är det i första hand Labour och de konservativ (Tories) som står mot varandra. 

Inom Labour ryms det mesta till vänster om svenska Moderaterna, skulle jag säga. Allt från 

marknadsliberaler i Tony Blairs anda till en vänster mer likt oss i Vänsterpartiet. 

     En mycket oroande faktor i valet var det låga valdeltagandet. Endast 44 procent röstade (vilket 

förvisso var en ökning med tre procentenheter). Varför det? Jo, dessvärre finns det ett antal filter (som 

jag väljer att kalla det) som sorterar ut människor från att delta i valen: 

a) Valen sker på vardagar.  

b) Krav på förhandsregistrering för att du öht ska kunna komma med i röstlängden samt att du inte 

registreras automatiskt om du flyttar  

c) I praktiken ett generellt affischeringsförbud i London och på andra platser. Hur når man då ut till 

folk med valbudskapen?   

d) Lokalval arrangeras inte samtidigt som nationella val.   

     Dessa filter gör att människor sorteras ut och helt enkelt inte röstar. Och bland de som sorteras ut är 

människor med låga inkomster och som är dåligt integrerade i samhället. Det torde vara dåligt för 

vänstern. Igår mötte jag ett stort antal människor idag som helt enkelt har sagt: Va, är det val idag? 

Eller, hur gör jag för att rösta? (Ingen info har skickats eftersom personen inte rapporterat in sin nya 

adress). En del saker gör vi helt enkelt bättre i Sverige – valdeltagande är en sådan sak., 

 

Green Investment Bank 

Jag har också träffat representanter för den brittiska gröna investeringsbanken, som inrättades för ett 

par år sedan med syftet att stimulera investeringar inom förnybar energi, avfall och hållbara 

transporter. Intressant att höra om alla investeringar i vindkraft till havs, avfallshantering och 

bioenergi som har gjorts och, enligt uppgift, inte hade blivit av om inte Gröna investeringsbanken hade 

mobiliserat de nödvändiga summorna. Vi i Vänsterpartiet går ju nu till val på att inrätta en grön 

investeringsbank i Sverige och vi kan lära mycket av det brittiska exemplet. Men vi kommer inte göra 

om misstaget från i Storbritannien, där man i fjol sorgligt nog privatiserade investeringsbanken.  

 

Eating our way to extinction 

Jag har också blivit intervjuad för den brittiska dokumentären Eating our way to extinction, som 

handlar om animalieindustrins klimatpåverkan. Filmen är frukten av en massiv gräsrotsfinansiering 

och kommer förhoppningsvis vara färdig i början på nästa or. Om du söker på titeln hittar du en trailer 

och mer info. 



 

På g 

Sö 13.30 Deltar på Klimatriksdagen, Stockholms universitet 

Må 16.00 Deltar i klimatkonferensen ”Klimatexistens” i Sigtuna 

On 18.00 Talar om ”Om inte vi, vem” på Moment teater, Gubbängen. Välkommen! 

 

Det var allt. Ha en fin week-end, 

 

Jens 

 

P S Det var på tiden att LSS-utredningen får nya direktiv där besparingskravet tagits bort, något vi i 

Vänsterpartiet har bråkat mycket om. Funktionshindrade ska självklart ha rätt att leva normala goda 

liv, precis som alla andra. 


