
Hej alla, 

Köpmännen vill tydligen kalla den här dagen för en svart fredag i hopp om att vi ska konsumera mer. 

Låt oss göra en stor insats för planeten och våra barn och barnbarn och inte gå på deras plumpa 

konsumtionstrick. Köp ingenting idag  – låt oss bojkotta den svarta fredagen.    

 

Löfven som statsminister? 

Om knappt två veckor får riksdagen rösta om Stefan Löfven (S) som statsminister. Det är ett utmärkt 

tillfälle att få ett slut på den här övergångssoppan. Inte för att jag tycker att Socialdemokraterna är så 

mycket att hänga i julgranen nuförtiden, men Löfven representerar både det största partiet och blocket. 

Och för C och L finns nu två tydliga alternativ samarbete med S (+V och MP) eller stöd av 

högerextremister. Tycker inte att valet borde vara så svårt...  

 

Socialistiskt forum 

Imorgon är det Socialistiskt forum på ABF i Stockholm. Jag medverkar kl 12.00 i ett samtal om 

vegetarisk mat. En massa annat kul är det ju också. Kolla in: https://abfstockholm.se/socforum/  

 

Klimatframsteg i europeisk parlamentarikerkonferens 

Jag rapporterade senast från Wien och konferensen Cosac. Och, jadå, vi i den svenska delegationen 

fick igenom en skrivning om att den europeiska klimatpolitiken ska ta sikte på 1,5 gradersmålet. Fall 

framåt   

 

Om inte vi, vem? 

Käkade lunch med mina förläggare på Sjösala förlag. Vi kunde konstatera att min bok ”Om inte vi, 

vem?” nu sålts i drygt 2000 upplagor. Inte illa för att vara i en så ”smal” genre. Och den säljer på, 

varje dag. Jag bockar och bugar inför alla ni som köpt och läst. Tyckte du om den kan du alltid köpa 

en till och ge bort i julklapp. Se t ex: https://www.adlibris.com/se/bok/om-inte-vi-vem-politiken-som-

raddar-klimatet-och-forandrar-vanstern-9789187193309  

 

Titta gärna på debatten om hållbara transporter. Jag kommer in vid 42 min. 

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/framtidens-transporter-tillgangliga-for-alla?   

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Såg att Brasiliens nya jordbruksminister Tereza Cristina tycker att en betydande del av 

regnskogen kan huggas ned. En yta stor som Frankrike vill hon skövla, enligt medieuppgifter. Något 

sådant vore helt förödande. Det får inte ske. Punkt slut. 
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