
Riksdagen, 2014-03-05 
 
Hej alla, 
Vi har just haft votering i riksdagen. Vi har nästan alltid det på onsdagar kl 16.00. Vi röstade 
bland annat om ärendet ”Fiskeripolitik”. Där krävde vi i Vänsterpartiet som enda parti att EUs 
nykoloniala fiskeavtal med utvecklingsländer ska omvandlas till utvecklingsprojekt för 
hållbart fiske. En av motiveringarna från högerhåll varför man inte röstade med oss var att 
regeringen i alla fall motsätter sig fiskeavtalet med Marocko. Ja, alltid nåt, och det skulle inte 
skett om vi inte kampanjat kring det. Vi siktar mot stjärnorna, men nådde denna gång 
trädtopparna. Vi ger oss inte… 
 
Skärp EUs klimatmål 
Förra veckan presenterade Vänsterpartiet våra mål för EUs framtida klimat- och energipolitik. 
Dessa är: 
* Minskade utsläpp av växthusgaser med minst 60 procent jämfört med 1990. 
* Minst 45 procent förnybar energi, vilket ska vara ett bindande mål för EUs medlemsländer. 
* Bindande mål om 40 procents energieffektivisering jämfört med EUs jämförelseår. 
* 100 procent förnybar energi och nollutsläpp i EU till 2050. 
* Grundläggande reform av EUs handelssystem med utsläppsrätter, EU ETS. 
 Läs gärna mer på: http://www.vansterpartiet.se/skarp-eus-klimatmal/  

Våra klimatmål på Brännpunkt 
På tal om detta skriver jag och Malin Björk, Vänsterpartiets förstanamn på EU-listan, om 
våra klimatmål i Svenska dagbladet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/v-regeringens-
klimatmal-ar-en-besvikelse_3326240.svd  

Miljö- och sociala krav vid offentlig upphandling 
Förra veckan debatterade jag offentlig upphandling med civilminister Stefan Attefall. Varför 
vill man lägga ned välfungerande Miljöstyrningsrådet? Se: 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110264&doctype=ip  

Vänsterpartist och miljöengagerad? 
Fredagen den 14 mars arrangerar Vänsterpartiets miljöpolitiska nätverk en dag i riksdagen om 
Lokala vänsterbeslut för grön omställning, kl 11.00-16.00. Sista anmälningsdag har redan gått 
ut, men om du är snabb kan du anmäla dig direkt till mig. Mejla mig senast nu på torsdag. 
Obs! Endast för vänsterpartister.  

Debatt mot Borg 
Nästa vecka, fredag 14 mars (alltså samma dag som miljökonferensen) debatterar jag 
miljöskadliga subventioner med finansminister Anders Borg. Följ debatten på webben eller, 
troligen, på SVT2. Läs min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Interpellationer/Utfasning-av-miljoskadliga-sub_H110242/  

Mer eko 
Många frågar vad vi tycker om ekologisk mat. Det tycker vi mycket om och har konkreta mål 
och styrmedel för detta. Läs mitt senaste inlägg: http://jensholm.se/2014/03/03/mer-eko/  

Lite pressklipp: 
Jag kritiserar FRA-lagen: http://www.fria.nu/artikel/113498 



 
Förra veckan, på Ekot kritiserar jag regeringens låga klimatambitioner på EU-nivå. Scrolla 
fram till 4.40 min: 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/329185?programid=4540&playepisode=329185 

Finansminister Anders Borg vill tydligen lägga ned svenskt jordbruk. Det kritiserar jag: 
http://www.lantbruk.com/lantbruk/ett-forfarligt-uttalande 

Och här: http://www.nationen.no/landbruk/finansministeren-tror-svensk-landbruk-synger-pa-
siste-verset/  

Det var allt för denna gång, 

Jens 

P S Nu ska jag på 100-årskalas. Svär-mormor fyller år. Det ni! 


