
Riksdagen, 2014-03-18 

Hej alla, 

Nu är ni 748 unika mottagare av detta nyhetsbrev. Vad kul! Välkomna, nya som gamla läsare! 

Vintern är tillbaka och tillochmed jag kan tycka att det räcker med snö och kyla nu på ett tag. Men 

det går i alla fall lättare att sitta inne och jobba en sådan här dag. Alltid något. 

Ukraina 

Nås precis av nyheten att president Putin vill införliva Krimhalvön i Ryssland. Väldigt provocerande 

och oacceptabelt! Oavsett vilka skurkar (för det finns sådana) som ingår i Ukrainas nya regering ger 

det inte Ryssland rätt att bete sig som den aggressiv kolonialmakt man nu håller på att bli. Helt rätt 

med de sanktioner som EU och USA infört mot vissa ryska intressen. Men varför angriper man de 

ryska oligarkerna och de verkligt tunga ekonomiska krafterna? Skulle man göra det skulle Putin helt 

klart bli pressad och inte kunna fortsätta med sina aggressioner. Kan det vara så att oligarkerna redan 

nu är så tunga spelare för den europeiska ekonomin (uppköp av fastigheter i London, pengatvätt i 

Cypern, gas till Tyskland, finansiering av engelska fotbollslag och allmän lyxshopping i Stockholm) att 

man inte törs angripa dom? Det är nåt som skorrar falskt här … 

Paris – gratis kollektivtrafik 

Igår fick endast hälften av Paris bilar köra på gatorna. Och – här kommer det bästa – kollektivtrafiken 

var gratis. Ett radikalt och intressant drag för att göra något åt luften som är i ett akut läge. Någon 

som har koll på hur det fungerat? Mejla mig gärna. Luftkvalitén förbättrades i alla fall och köerna 

försvann. I Stockholm har vi som bekant också usel luft. Men här väljer regeringen att tillsätta ännu 

en utredning istället för att agera.  

Ingen ny djurskyddslag 

Nås av beskedet att regeringen inte avser lägga fram förslag till ny djurskyddslag, trots omfattande 

utredning och trots löfte om detta. Ännu ett svek. Jag är arg och besviken å djurens vägnar.  

 

Peppig miljökonferens 

Förra veckan arrangerade Vänsterpartiets miljönätverk miljökonferensen ”Vänsterbeslut för grön 

omställning” i riksdagen. Väldigt peppande att höra om allt bra som olika partikamrater för miljön 

runt om i landet. Själv berättade jag om de rätt omfattande miljö- och klimatinvesteringarna som vi 

har i vårt budgetförslag på nationell nivå. Vi lägger 60 miljarder på investeringar i att klimatupprusta 

miljonprogrammet, kollektivtrafik, solceller, hållbar mat och mycket annat de kommande tre åren. Vi 

klimatinvesterar mer än vad något annat parti gör i riksdagen. Jöran Fagerlund har föredömligt 

dokumenterat en massa från konferensen. Sök er fram på hans hemsida: 

http://pamflett.wordpress.com/  

Miljöskadliga subventioner – Borg busy doing nothing 

Förra veckan debatterade jag s k miljöskadliga subventioner med finansminister Anders Borg. Varför 

blir det aldrig någon utfasningsplan av dessa bidrag till sådant som ökar utsläppen? Varför har man 

ändrat definitionen av miljöskadliga subventioner, så att alla skatteundantag nu är borttagna. Borg 

kunde inte nämna en enda miljöskadlig subvention som han nu vill avskaffa. Svagt! Han är helt enkelt 

alldeles för ”busy doing nothing”, för att citera min favorit från Melodifestivalen. Läs mer: 

http://jensholm.se/2014/03/14/nar-ska-de-miljoskadliga-subventionerna-avskaffas/  

Debatter om miljösanering och ekologisk mat 

På tisdag nästa vecka, någon gång efter kl 14.00 har jag två interpellationsdebatter; mot 

miljöminister Lena Ek om varför regeringen lägger så lite pengar på miljösanering. Läs mer: 

http://pamflett.wordpress.com/
http://jensholm.se/2014/03/14/nar-ska-de-miljoskadliga-subventionerna-avskaffas/


http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Ren-

miljo_H110288/  

     Lite senare tar jag mig an landsbygdsminister Eskil Erlandsson som ska få berätta för mig om 

regeringen överhuvudtaget har något mål för ekologiska livsmedel. Det hade man fram till 2010, men 

när målet då inte nåddes skrotade man helt enkelt alla målsättningar för produktion och konsumtion 

av eko. Läs mer: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Mal-och-stod-for-ekologisk-pro_H110362/  

EU-föredrag i Märsta 

Imorgon kl 18.30 i Märsta håller jag föredrag om EU-valet. Vänsterpartiet arrangerar i ABFs lokaler, 

nära pendeltåget. Hjärtligt välkommen.  

Och i Enskede 

Nästa vecka, onsdag 26/3, talar jag om EU i Enskede (t-bana Sandsborg) kl 19.00. Mejla om du vill ha 

adress. 

Några pressklipp: 

ATL skriver om vårt förslag för mer eko: 

http://www.atl.nu/lantbruk/han-vill-ha-mer-ekomat-i-offenlig-sektor  

 

Skriver om hur Stockholm kan gå i bräschen för mer solenergi: 

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3810514.ece  

 

Jag ligger fyra över vilka riksdagsledamöter som gjort flest interpellationer: 

http://rod.se/monica-green-flitigaste-fragestallaren/  

Jag slår ett slag för NSA-avslöjaren Laura Poitras 

http://nyheter24.se/nyheter/politik/764175-fran-sundhage-till-clinton-toppolitikerna-hyllar-sina-

forebilder  

Det var allt för nu, 

Jens 

P S Nu regnar det. Typiskt aprilväder (fast det bara är mars). 
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