
Riksdagen, 2014-10-27 

 

Hej alla, 

Denna vecka vilar ett lugn över riksdagen. Veckan är plenifri och inga riksdagssammanträden äger 

rum. Man får tid för lite annat, t ex att läsa motioner och skriva nyhetsbrev. 

Svaga klimatmål 

Annat var det förra veckan då kom både regeringens budget och EU-fattade beslut om klimat- och 

energimål för 2030. Angående det sistnämnda hade vi inte mindre än fem sammanträden med EU-

nämnden förra veckan. Tre av dessa var direkt med statsminister Stefan Löfven, varav två på telefon 

från Bryssel (mitt i natten som jag skötte från min säng i hemmet, det andra i fredagseftermiddag fick 

bli från en regnig skogsdunge nära min sons dagis). Som bekant tycker vi i Vänsterpartiet att beslutet 

blev så dåligt så vi valde – som enda parti faktiskt – att rösta emot uppgörelsen. Vi hade önskat att 

Sverige hade sagt nej. Vi kan inte acceptera att klimatambitionerna hela tiden urvattnas, såsom blev 

fallet även denna gång. Jag har skrivit några rader om detta: http://jensholm.se/2014/10/24/eu-

sanker-klimatambitionerna-ytterligare/  

 

Budget – steg åt rätt håll 

I torsdags kom också regeringens budget. Vänsterpartiet har varit med och förhandlat om denna och 

visst har vi lyckas göra avtryck i frågan om slut på vinstjakten, mer pengar till solenergi, satsningar på 

äldreomsorgen och över lag på välfärden. På miljö- och klimatområdet ser vi troligen den största 

budgetsatsningen någonsin med öronmärkta investeringspengar för lokala klimatinvesteringar och 

väsentligt mycket mer pengar till naturvård (t ex naturreservat). Helt klart steg i rätt riktning, men än 

återstår mycket att göra för att Sverige ska bli hållbart och rättvist. 

Klimatdebatt i riksdagen 

Jag har haft min första interpellationsdebatt (om regeringens klimatmål på EU-nivå), men garanterat 

inte den sista. Kul att så många andra politiker hakade på. Se den här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H2108 

Latinamerikas vänster visar vägen 

Nyligen återvaldes Bolivias vänsterpresident med Evo Morales mycket stor majoritet. Igår fick 

Arbetarpartiets Dilma Rousseff förnyat förtroende som president i Brasilien. Igår vann också 

vänsterpartiet Frente Amplio första rundan i presidentvalet i Uruguay. Nästan alla Latinamerikas 

länder styrs nu av vänsterpartier. Och de väljs igen och igen. Hoppfullt, och något som borde 

studeras noggrannare. 

Hur Bogotá blev lite grönare 

Nu ska jag lyssna på Bogotás tidigare borgmästare Enrique Peñalosa som ska berätta om hur han 

lyckades omdana staden till ett grönt föredöme med snabbussar, cykelbanor och parker. Även där 

har vi kanske något att lära… 

På g: 

Ti 4/11 19.00 Talar jag om mitt riksdagsarbete hos Vänsterpartiet Enskede 

On 5/11 18.00 Talar jag för Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby om Vs nya roll i opposition men som 

budgetsförhandlare 

Fre 7/11 9.00 Dags för ännu en spännande EU-nämnd. 

http://jensholm.se/2014/10/24/eu-sanker-klimatambitionerna-ytterligare/
http://jensholm.se/2014/10/24/eu-sanker-klimatambitionerna-ytterligare/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H2108


Pressklipp (det blev mycket denna gång) 

Kritiserar klimatbeslutet i EU: http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/10/ambitiost-eller-

oacceptabelt-asikterna-om-2030-malen-gar-isar  

Varför vi inte stödjer EUbeslutet om klimatet.  

http://www.etc.se/klimat/eu-enades-om-klimatmal  

Kritiserar EU-toppmötets klimatbeslut. 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article19746309.ab  

Jag kritiserar regeringens klimatpolitik i Aktuellt (7,42 in i inslaget): 

http://www.svtplay.se/video/2400233/aktuellt/21-10-21-00  

Supermiljöbloggen om vår kritik av regeringens position inför EUtoppmötet om klimatmålen 2030: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/10/regeringens-klimatmal-far-kritik-fran-bade-hoger-och-

vanster  

Jag och Malin Björk skriver i GP om skarpare klimatmål i EU: 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2524098-regeringen-maste-skarpa-eu-s-klimatmal  

Om regeringens klimatmål på EU-nivå 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.589963/regeringens-nya-klimatposition-fick-ja-trots-

kritik?mv=pass 

Kritiserar regeringens klimatmål 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svidande-kritik-mot-romsons-klimatbesked_4018083.svd 

Mera kritik av regeringens klimatförslag inför EU-toppmötet nästa vecka: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-mp-regeringen-avstar-fran-att-precisera-klimatmal-i-

eu_4013033.svd 

Kritserar SMP-regeringens klimatpolitik:  

http://www.svt.se/nyheter/varlden/kritik-mot-regeringens-klimatmal 

Skriver om vikten av att förbättra för djuren, inte försämra. http://mobil.dn.se/debatt/sverige-ska-

bli-battre-pa-djurskydd-inte-samre/  

Jag kritiserar enfrågestrategin: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5990301 

Det var allt för nu, 

Jens 

P S Idag är det den svensk-eritrianske journalisten Dawit Isaaks 50-årsdag. Han har nu suttit i 

eritrianskt fängelse i 15 år för det han har skrivit som journalist. Oacceptabelt! Frige Dawit Isaak nu! 
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