
Riksdagen, 2012-06-05 
 
 
Hej alla, 
Snart dags att lämna ett öde riksdagshus. Så här dagen innan nationaldagen lämnar folk gärna 
tidigt… 
 
Debatt om skogen, fredag 
På fredag kl 12.00 kommer jag debattera skogen med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. 
Kolla på riksdagen.se eller SVT (som ofta sänder dessa debatter). 
 
Klimatdebatt på torsdag 
Förresten, på torsdag kl 12.00 är det debatt i riksdagen om bland annat Vänsterpartiets 
klimatrelaterade motioner (samt andra motioner). Vilka stödjer oss i att skärpa Sveriges 
klimatmål? Och EUs? Se mer på: 
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/?icalid=64086#64086  
 
Fler debatter, Indien och miljöskadliga subventioner 
På tal om debatter, på tisdagskväll 12/6 debatterar jag miljöskadliga subventioner med 
miljöminister Lena Ek och fredag 15 juni kl 9.00 frihandelsavtalet med handelsminister Ewa 
Björling. Detta angående mina två interpellationer. Dessa samt IPn om skogen går att hitta 
på: http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/ 
(scrolla nedåt så hittar ni). Efter dessa IP-debatter blir det inte fler i sommar (det är nämligen 
stopp för IP-debatter under sommaren, kanske lika bra det…). 
 
Bort med bisfenol A 
Ni har väl inte missat Svenska Dagbladets granskning av förekomsten bisfenol A i 
matvaruförpackningar. Och vad gör Lena Ek? Tyvärr inte mycket. Bisfenol A borde förbjudas 
omedelbart i matförpackningar. På sikt borde vi få ett totalförbud. Läs gärna mitt inlägg på 
Brännpunkt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljoministern-saknar-
handlingskraft_7253547.svd  
 
Bättre luft i Stockholm 
Läs också mitt och Gunilla Roxbys och Kajsa Stenfelts debattinlägg om den usla luften i 
Stockholms stad. Vi vill ha ett stopp för dubbdäcken samt en massa andra satsningar. 
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/forbjud-dubbdacken-i-hela-innerstan  
 
Skinande nyheter från Tyskland 
Nyligen slog Tyskland rekord i solelsproduktion. Men här i Sverige går det trögt. Där ser man 
skillnaden på en aktiv förnybarhetspolitik och en passiv. Förra veckan besökte jag och Jonas 
Sjöstedt solcellsforskare i Uppsala. De menar att Sverige har fantastiska förutsättningar, om 
vi bara satsar. Exakt, det är vad Vänsterpartiet vill göra. Satsa på solen! Se mer på: 
http://jensholm.se/2012/05/30/framtiden-ar-skinande-ljus/  
 
Klimatrapporten 
Flera har undrat hur länge man kan komma med synpunkter på Vänsterpartiets klimatrapport. 
Bra fråga. Vi har faktiskt inte satt något datum, men det kommer vi göra. Jag kan i alla fall 
lova att ni har hela sommaren på er (inklusive hela augusti). Så läs gärna och tyck till på: 
www.vansterpartiet.org/klimat  
 



Det var allt för denna gång. 
 
Jens 

 
P S Hur ska nationaldagen firas om man är kosmopolit, men ändå tycker att Sverige är ett fint 
land? Måste den firas? Jag har inte riktigt funnit formen för denna dag måste jag erkänna. Tur 
vi har 1 maj…  
 


