
Enskede 2018-08-31 

 

Hej alla igen, 

Här kommer ett kort valnyhetsbrev innan jag ska ut och kampanja mera. 

 

En butikschef i Huddinge C som jag talade med igår sa det självklara: ”Varför bara prata om 

kostnaderna för invandrarna. Det är klart att det kostar pengar nu, men om några år arbetar det också 

och bidrar till samhället. Men alla de som inte betalar skatt, och miljardärerna och bankerna som har så 

mycket pengar. Varför är det så tyst om dom?” Bra poäng, tycker jag. Så här kan man svara på det: 

 Sveriges miljardärer är idag 183 stycken. De är mer än fem ggr så många som för tjugo år 

sedan. Många av dem betalar lägre skatt än en vanlig knegare.  

 Sveriges banker gjorde i fjol vinster på 106 miljarder kronor. 

 Skatteflykten från Sverige kostar årligen 46 miljarder kronor. 

Det är här rätt chockerande siffror om man tänker efter, men det går att göra något åt det. 

Miljardärerna kan få bidra mer med en miljonärsskatt, bankerna med en bankskatt och skattesmitarna 

kan vi komma åt med mer skatterevisorer på Skatteverket, krav på revisionsbyråer och banker att inte 

ge rådgivning i aggressiva skatteupplägg och genom internationella skatteavtal. Allt det vill vi i 

Vänsterpartiet göra. Läs gärna mer om våra förslag mot skatteflykten här: 

https://www.vansterpartiet.se/politik/skatteflykt/  

     Läs och kom ihåg, för vi är de enda som talar om de ekonomiska orättvisorna. 

 

Vilka siffror! 

Igår fick Vänsterpartiet toppnoteringen 11,3 procent. Idag har vi 10,5 procent i en annan. Fantastiskt 

att det går så bra nu. Det är bara att fortsätta. Och kom ihåg att det är på valdagen det avgörs. 

 

Idag 

Idag fr kl 15.00 kampanjar jag i Högdalen. Kom gärna dit. 

Ikväll kl 18.00 är jag med i ”Politikersamtal” i Triangelkyrkan i Gamla Enskede. Vi kommer diskutera 

klimatförändringen, flyktingpolitik och global rättvisa (som jag kallar det). Det bjuds också på soppa. 

Öppet för alla! 

 

Naturmorgon imorgon 

Imorgon lördag kl 7.30 är jag med i P1s program Naturmorgon. Jag kommer debattera skogspolitik 

med Moderaterna. Det ser jag fram emot. Lyssna gärna! 

På lö är jag också med på en bostadspolitisk debatt på Norra latin kl 12.30 i Sthlm. Sedan kampanjar 

jag på på lite andra ställen också. 

 

Söndag 

Förmiddagen Dalen, Enskede och mellan 15.00-17.00 i Vällingby C. 

 

Radiodebatt om klimatet onsdag 5/9. 

Missa inte P1s stora klimatdebatt mellan 16.00-17.45 på Kulturhuset i Stockholm onsdag 5/9. Jag 

kommer troligen in i det andra blocket, vid 17.00. Du kan också vara med på plats på Kulturhuset. 

 

Lö 8/9 

Missa inte den stora klimatmarsch som äger rum, samling 14.00 i Rålambshovsparken, Sthlm 

(marschen avgår 15.30). 

Senare på kvällen är jag med på en debatt mellan V, MP, S och Fi som ETC arrangerar. Kom gärna 

och heja. Köp biljett innan för 25 kr. Mer info: https://www.facebook.com/events/531084100680039/  

 

Pressklipp 

Skriver i Skånepressen om hur vi kan ställa om på riktigt 

http://lund.lokaltidningen.se/debatt/insaandare/2018-08-29/Ins%C3%A4nt-Vi-beh%C3%B6ver-en-

omst%C3%A4llning-p%C3%A5-riktigt-3008715.html 
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Diskuterar hållbar livsmedelsproduktion i Flamman 

http://flamman.se/a/vem-ska-odla-den-svenska-maten 

 

Jag tror Expressen har fel, men intressant att de snappat upp vårt förslag om att förbjuda 

nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar  

https://www.expressen.se/motor/debatt/sd-forslaget-om-sankt-bensinpris-lar-vinna-roster/  

 

Såg ni på TV4 igår när Jonas Sjöstedt lagade italiensk vegetarisk pasta och diskuterade politik. Om 

inte se programmet här: https://www.tv4play.se/program/jenny-och-steffo-tr%C3%A4ffar-

partiledarna/10002585  

 

På tal om Sjöstedt, bra intervju i ETC idag https://www.etc.se/inrikes/jonas-sjostedt-vi-maste-

forbjuda-fossilbilar (dessvärre låst artikel, bra idé att skaffa prenumeration....). 

 

Det var allt för nu. Ha en trevlig helg, 

 

Jens 

 

Nu ska jag ut och turnera. Vad gör lite duggregn då det går bra... 
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