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Hej alla, 

Kommer just från EU-nämnden där jag krävt att Sverige ska driva en mindre kvot för fiske av 

strömming. Tyvärr sade näringsminister Ibrahim Baylan (S) nej till det. Han ville inte heller ha några 

nya miljökrav på svenskt skogsbruk. Mycket illa och det sänder helt fel signaler ut i Europa.  

 

Agera mot klimatkrisen 

Låt mig få presentera vår helt nya motion för att ställa om Sverige, med partiordförande Nooshi 

Dadgostar som första undertecknande ledamot. Vi kallar den kort och gott Klimatkrisen. Inget parti 

har en så omfattande och heltäckande politik för att ställa om Sverige, och i viss mån också Europa 

och resten av världen. 

   Ett axplock ur innehållet: 

Nollutsläpp till senast 2035 (obs! nytt klimatmål), ställ om transportsektorn, klimatinvesteringsbank, 

reformera EU ETS, Lex Preem, minskad köttkonsumtion, hållbar och rättvis handelspolitik, nytt 

additionellt klimatbistånd, cirkulärt samhälle, hållbara pensioner, 100 % förnybart, skydda skogen, 

koldioxidransonering, klimatanspassning, fossilreklamförbud, högre ambitioner inför COP26. Läs mer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/klimatkrisen_H9023277  

 

Agera mot naturkrisen 

Vi har lämnat in en fantastiskt bra motion till riksdagen, Biologisk mångfald heter den. Lite ur 

innehållet: Stoppa avverkning av skyddsvärd skog, ekocid, skydda den fjällnära skogen, främja 

hyggesfritt skogsbruk, inrätta fler naturreservat och nationalparker, återuppta 

nyckelbiotopsinventeringen, skogsvårdslagen in i miljöbalken, hållbart fiske, flytta ut trålgränsen, 

värna strandskyddet m m.  

    Läs hela motionen här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biologisk-

mangfald_H9023279  

 

Hårdare krav på elsparkcyklar 

Vi i Vänsterpartiet, och andra partier, kräver ett hårdare krav på elsparkcyklarna. Jag medverkade i 

radion i morse.  

   Lyssna gärna https://sverigesradio.se/artikel/kravet-pa-regeringen-fa-battre-ordning-pa-

elsparkcyklarna  

 

Dödshjälp 

Jag skriver tillsammans med ledamöter från fem andra partier om dödshjälp. Läs vårt inlägg i 

Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wOK0qn/sluta-ducka--vaga-tala-om-dodshjalp-i-

sverige  

   I tisdags var jag också med i P1 morgon och diskuterade dödshjälp. Lyssna gärna 

https://sverigesradio.se/artikel/riksdagsledamoter-efterlyser-utredning-av-dodshjalp  

 

Pandemin som möjlighet 

Vilken fin insändare om min bok. https://www.st.nu/artikel/debatt-pandemin-en-kris-som-kan-vandas-

till-nagot-positivt Har du inte läst Pandemin som möjlighet ännu, köp den gärna på 

Akademibokhandeln eller via Adlibris, Bokus eller annan webbhandel. 

 

Klimatföredrag i Göteborg på torsdag 

Är du i Gbg på torsdag 14/10 kl 18.00? Kom gärna på mitt klimatföredrag. Är du inte på plats tror jag 

det går att följa digitalt.  

   Se mer: https://fb.me/e/2y5riNo6X  

 

Läs Sjöstedt 

Jonas Sjöstedt skriver så bra om EU, marknadsfundamentalism och tåg i Europa. Läs gärna 

https://www.dagensarena.se/opinion/mps-tagdrom-kan-bli-ett-fiasko/  
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Det var allt för den här gången. Trevlig helg. 

 

Jens 

 

P S Det var ju synd att Greta Thunberg inte fick fredspriset i år heller. Men de modiga journalisterna 

Maria Ressa och Dimitrij Muratov är också värdiga vinnare. 


