
Enskede, 2021-11-26 

 

Hej alla, 

Det har varit en rörig vecka, minst sagt. Regeringskrisen blev uppenbar när Centerpartiet inte 

röstade för regeringens budget, trots att flera Centerkrav fanns i den. Centern gjorde detta för 

att straffa regeringen som kommit fram till en fullt rimlig överenskommelse med oss om 

extrastöd till de fattigaste pensionärerna. Jag har full förståelse för MP som inte vill regera 

med en M/SD/KD-budget som är full av försämringar på miljöområdet. Och jag undrar i mitt 

stilla sinne hur C resonerar. Är det Annie Lööf ensam som ska diktera vilka partier 

regeringen får förhandla med? Det håller inte. Därför blir det kaos i Sveriges riksdag. 

     Nu blir det iallafall en ny statsministeromröstning på måndag och en ny regering, då endast 

med S, väntas kunna tillträda på onsdag. Det är illa att den regeringen måste genomföra de 

blåbrunas budgetreservation, å andra sidan ligger mer än 98 procent av budgeten fast och 

sänkningen av bränsleskatten kan regeringen undvika om de vill. Det blir några händelserika 

10 månader fram till valet. 

 

Trålgränsen flyttas ut 

Ett mycket viktigt första steg mot ett hållbarare fiske tog vi igår i riksdagen. Nu ska 

trålgränsen flyttas ut från kusten. Det innebär att de stora jättetrålarna kommer att få fiska 

mindre och fiskbestånden får möjlighet att återhämta sig. Vi i Vänsterpartiet vill helst 

förbjuda bottentrålning helt och hållet. Vi får se det här är ett första steg. Stort tack till Elin 

Segerlind (V) som drivit den här frågan länge och nu äntligen fått gehör. Läs mer om beslutet 

här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/atgarder-for-att-radda-

fiskbestanden-i-ostersjon_H901MJU6  

 

Bättre underhåll av Malmbanan 

På Malmbanan i norra Sverige kör världens kanske tyngsta tåg. Det leder till ett stort slitage 

på banan, vilket dessvärre lett till flera urspårningar de senaste tio åren. Nu har vi tagit upp 

frågan i trafikutskottet. Felen på Malmbanan måste åtgärdas snabbare. Jag kommenterar i 

Sveriges radio: 

https://sverigesradio.se/artikel/trafikutskottets-ordforande-mer-behover-goras-pa-malmbanan  

 

Politiska beslut för minskad köttkonsumtion 

Det här var en intressant forskningsrapport: 

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Spannmal---en-forbisedd-kalla-

till-hallbart-protein.aspx Den pekar på den stora potential som finns i att direktföda människor 

i större utsträckning på vegetabilier. Merparten av världens spannmål används idag som 

djurfoder, inte som mat till människor. Det är ett ineffektivt sätt att hushålla med naturens 

resurser. Hög tid för att skifte mot mer växtbaserad kost. Om det ska hända behöver vi 

politiska beslut för minskad köttkonsumtion, något vi i V drivit länge.  

 

Lördag: Klimatevent i Nynäshamn 

På lördag fr kl 11.30 pratar jag och flera andra klimatomställning i Nynäshamn. Jag börjar kl 

12.00. Jag tror det går att följa via nätet. Mer info: https://fb.me/e/1fPZzUnnc  

 

Söndag: klimatkampen i valrörelsen 

På söndag fr kl 12.30 på ABF-huset, Sveavägen medverkar jag på vänsterseminariet 

Klimatkampen i valrörelsen. Du kan följa fysiskt eller digitalt. Mer info: 

https://www.facebook.com/events/462695385196569  
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Annars ser jag fram emot att rösta fram Sveriges första statsminister än en gång nu på måndag 

(kl 13.00). Så snart vi har en regering kommer jag göra mitt bästa för att pressa den till att 

förbättra politiken på ett antal områden, bland annat klimat, djur, biologisk mångfald samt 

global och lokal rättvisa.  

 

Det var allt. Ha en trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Kylan är här. Nu hoppas vi på snö. 


