
Riksdagen, 2014-12-05 

Hej alla, 

Då är det dags för nyval (el extra val som det formellt heter). Det är förstås en extraordinär situation, 

men det är nog en god idé. Jag och Vänsterpartiet är taggade till tusen. 

     Men det går inte att komma ifrån att det inte är utan en stor portion av ledsamhet jag konstaterar 

att vi nu har en borgerlig budget som innehåller en fortsättning på de åtta åren av högerpolitik och 

uteblivna satsningar på miljöområdet. Det blir inget extra järnvägsunderhåll på drygt 1 miljard, inga 

extra 100 miljoner till solenergi, själva miljöbudgeten sänks med 1,5 miljarder, ingen höjd A-kassa 

eller inga nyanställningar i skolan och äldreomsorgen. Detta bara som några exempel från en lista 

som tyvärr kan göras lång på skillnaden mellan regeringens och de borgerligas budget. Läs: 

http://jensholm.se/2014/12/03/vad-dagens-votering-handlar-om/  

Center om djurförsök på g – men går för sakta 

Jag har just haft en interpellationsdebatt med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om att minska 

antalet djur i djurförsök. Visst är det bra att det ska inrättas ett center för detta, men när ska det ske 

och varför inga extra pengar till detta? Och framför allt, vi borde ha en handlingsplan för att minska 

djurförsöken. Följ hela debatten på: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210156 

Sverige höjer ambitionerna om Colombia 

Utrikesminister Margot Wallström svarar mig om Colombia. Bra att Sverige verkar vilja höja 

ambitionerna, men borde man inte kunna understödja fredsprocessen i sig mer? Läs: 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-

fragor/Fredsforhandlingarna-i-Colombi_H21293/  

Klimattoppmötet i Lima 

På måndag reser jag till Lima, Peru, för att delta i slutförhandlingarna på klimattoppmötet COP20. 

Det ska bli otroligt spännande. Kommer klimatminister Åsa Romson presentera ambitiösare 

klimatmål än tidigare regering, hur blir det med tekniköverföringen och klimatbiståndet? Jag kommer 

hålla koll och trycka på.  

     Lika viktigt som förhandlingarna är alla möten med forskare, progressiva politiker och 

organisationer (innanför och utanför mötet). På onsdag väntas det arrangeras en stor klimatdemo på 

Limas gator. Där ska jag förstås vara med. Håll koll på min blogg, twitter och Facebook, där kommer 

jag skriva mer. 

På tal om Lima 

Förra veckan debatterade jag klimattoppmötet med Romson. Läs gärna mer här: 

http://jensholm.se/2014/12/02/sveriges-klimatpolitik-infor-lima/  

Lima, ännu mer 

Jag ställde också en fråga till Åsa Romson vid gårdagens utfrågning i riksdagen. Se här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H2C120141204fs#/pos=1234 (jag kommer in vid 20,35 min). 

Snowden välförtjänt prismottagare 

I måndags var jag med när alternativa nobelpriset delades ut under mycket pompa och ståt i 

riksdagen. Det gick bland annat gick till NSA-avslöjaren Edward Snowden. Mycket välförtjänt! Och jag 

hoppas regeringen ser till att Snowden snarast kan få komma hit till Sverige och ta emot sitt pris och 

att vi lever upp. Klimatkämpen Bill McKibben fick också pris. Jag fick möjlighet att tala med honom 

efteråt. Mycket peppande. 
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På gång 

Hela nästa vecka på klimattoppmötet i Lima 

Pressklipp 

Kärnkraften fortfarande osäker och dyr. Mitt inlägg i Flamman:  

http://www.flamman.se/karnkraften-fortfarande-osaker-och-dyr  

Jag recenserar Svante Axelssons bok om klimatet:  

http://www.etc.se/klimat/hoppfullt-om-de-sma-stegens-triumfer 

Jag kritiserar IEAs energiråd: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/12/internationella-energiradet-tycker-eu-ska-fortsatta-

med-fossila-branslen  

Regeringens klimatpolitik fortsätter att granskas och tar upp att vi vill ha högre klimatmål.  

http://mobil.svd.se/nyheter/romson-det-ar-jakligt-brattom_svd-4146309 

Det var allt för nu. Nästa nyhetsbrev från andra sidan jordklotet, 

Jens 

P S Jag hoppas verkligen att även vi små och fattiga partier ska kunna mobilisera stort i extravalet. 

Det ser ut som att riksdagen inte kommer att anslå några extramedel för valrörelsen. Vi i 

Vänsterpartiet är därför extremt beroende av gåvor. Stora som små. Läs här hur alla som vill kan 

bidra: http://www.vansterpartiet.se/ge-en-gava-till-vansterpartiet  
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