
Enskede 2020-10-23 

 

Hej alla, 

Undrar man inte varför det är så viktigt för C och L att göra arbetsmarknaden så mycket osäkrare för 

miljontals löntagare? Är det inte uppenbart att det bara handlar om krass symbolpolitik med syfte att 

förnedra Stefan Löfven och socialdemokraterna? Hoppas att vi snart får ett slut på detta spel, även om 

det slutar i ett extraval. Det lär vara något som åtminstone Liberalerna lär ångra. 

 

Eko från Bryssel i klimatförhandlingarna? 

Nog måste Sverige väl vilja mer än EU i klimatförhandlingarna? Visst ska vi vara mer än blott ett eko 

från Bryssel? Läs min interpellation https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/ett-svenskt-klimatatagande-till-unfccc_H81076    

 

Åldersgräns för vattenskoter 

Bra med körkort för vattenskoter, men höj också åldersgränsen till 18 år. En lätt åtgärd för bättre 

ordning på sjön  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/hojd-aldersgrans-for-

vattenskoter_H811236 

 

Välkomna till Vänsterpartiet! 

Tidigare miljöpartistiska riksdagsledamöterna Annika Lillemets och Valter Mutt har nu gått med i 

Vänsterpartiet. Jag har alltid tyckt att de varit så bra. Vad kul. Välkomna, Annika och Valter. Läs 

varför: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kRJgV9/darfor-gar-vi-over-till-vansterpartiet  

 

Jonas sista debatt 

Då kom den, Jonas Sjöstedts sista debatt i riksdagen. Det blev ett kort meningsutbyte med Stefan 

Löfven med fokus på klimatet. Se det, två mycket fina inlägg av Jonas som inramar hans tioåriga 

gärning i riksdagen: klimat, EU och konstruktiv regeringskritik. https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/information-fran-regeringen/aterrapportering-fran-europeiska-radets-mote_H8C120201020ar 

(vid 22.30 min). 

 

Låt staten äga 5G 

Det var sannolikt rätt att stoppa kinesiska Huawei och ZTE fr 5G i Sverige. Men säkrast (och sannolikt 

bäst) blir 5G om vi bygger i egen regi utan vinstintressen. Varför gör inte regeringen det? Påminner 

om vårt förslag om detta: https://jensholm.se/2019/10/18/lat-staten-aga-5g-natet/  

 

Vad kan vänstern lära av Preston? 

Genom att stimulera den lokala ekonomin har Labourstyrda Preston i nordvästra England, lyckats 

halvera arbetslösheten, minska ojämlikheten och prioriterat det lokala miljö- och klimatarbetet. I 

Storbritannien tittar den progressiva vänstern och miljörörelsen lystet på staden Preston. Kan 

Prestonmodellen vara något för Vänsterpartiet? Välkommen till ett webbinarium på engelska med 

representanter från Preston.  

On 4/11 kl 13.00-14.00 

Obs! Endast för vänsterpartister. Skicka ett mejl till mig för en Skypeinbjudan. 

 

Vegoforum 

Imorgon deltar jag på vegoforum. Det är klart att vi ska minska köttkonsumtionen och främja mer 

växtbaserad mat. Vegoforum är digitalt i år och alla kan vara med: 

https://www.facebook.com/events/766326870505653  

 

Plenifri vecka – inget nyhetsbrev.  

Nästa vecka är s k plenifri, d v s inga schemalagda möten i riksdagen. Därför kommer inte heller något 

nyhetsbrev. 

 

Pressklipp 
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Kritiserar att regeringen försöker har två positioner om förhandlingarna om EUs klimatmål. Vad är det 

som gäller egentligen? 

https://www.europaportalen.se/2020/10/regeringens-dubbla-klimatlinje-far-kritik 

 

Det finns inga goda skäl att behålla Bromma flygplats. Läs vårt inlägg. https://www.di.se/debatt/inga-

skal-att-behalla-bromma/ 

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S Noterar att Nordea och de andra storbankerna gör miljardvinster. Mitt i pandemin. Här finns det 

pengar att hämta. Då gör vi det; bankskatt, tack! 
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