
Riksdagen 2014-12-19 

Hej alla, 

Om några timmar har vi årets sista votering i kammaren. Vi kommer bland annat att rösta om 

utgifterna för miljö- och klimatbudgeten. Eftersom de borgerliga partierna+SDs budgetramar nu gått 

igenom är det nedskärningar på så gott som alla områden, så även för miljön. För miljön och klimatet 

blir det istället för den kraftigaste satsningen på mycket länge på naturvård och minskade utsläpp 

istället neddragningar på 22 procent jämfört med regeringens budgetförslag. Se mer i mitt anförande 

där jag kritiserade miljösvikarna hårt: http://jensholm.se/2014/12/18/miljo-och-klimatanforande/  

Lima – ännu ett förlorat år 

Som jag skrev i mitt förra nyhetsbrev, direkt från klimatförhandlingarna i Lima, Peru, såg inte 

förhandlingsläget så bra ut. Tyvärr skulle jag få rätt. Ett avtal kom tillslut på plats, men det öppnar för 

att alla länder ska ha frivilliga åtaganden istället för bindande. Inga lösningar finns för 

tekniköverföring, finansiering för de fattiga länderna eller andra knäckfrågor. Allt skjuts nu till 

toppmötet i Paris i december nästa år. Läs mer i min analys: http://jensholm.se/2014/12/15/svag-

uppgorelse-i-lima/  

EU-toppmötet och handelsavtalet TTIP 

Igår hade EUs stats- och regeringschefer toppmöte i Bryssel. Jag ser i slutsatserna att man skrivit in 

att man vill att EU och USA ska bli klara med frihandelsavtalet TTIP. Jag kan jag säga klart och tydligt 

att jag och Vänsterpartiet kommer göra allt vi kan för att det inte ska bli så. Länder får gärna handla 

med varandra, men handeln ska inte vara överordnad demokratin och progressiv lagstiftning. 

Storföretag ska absolut inte ges rätt att stämma stater som inte gör som företagen vill. Därför är 

kommer motstånd mot TTIP vara prioriterat under 2015. 

Vänsterpartiet är redo 

Jag har under morgonen och förmiddagen varit med på Vänsterpartiets partistyrelsemöte här på 

riksdagen. Vi har pratat nyval och valförberedelser. Jag kan meddela att vi är laddade att gå ut i val. 

Men först vill vi ha lite jullov. Så räkna med att det blir full fart från och med nån gång efter nyår. 

Pressklipp 

Skriver om de borgerligas+SDs miljösvek: 

http://supermiljobloggen.se/debatt/2014/12/jens-holm-v-miljobudgeten-offras-av-de-borgerligasd  

Jag svarar i Expressen: 

http://www.expressen.se/debatt/minskade-utslapp-bor-forenas-med-rattvisa/ 

Löfven och jag överens om att EU-kommissionen inte ska sabotera miljölagstiftningen: 

http://www.altinget.se/rikspolitiken/artikel/lofven-ogillar-eu-plan-att-skrota-miljoforslag   

Kritiserar Limaavtalet: 

http://www.etc.se/klimat/klimatmotet-i-lima-i-hamn-kritik-mot-slutsatserna  

Jag svarar om GMO:  

http://www.foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/3233-miljon-viktigare-an-varors-fria-

rorlighet 

Kommenterar Limaavtalet 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/12/besvikelse-efter-klimattoppmotet-i-lima 

Det var allt, 

Jens 

P S God jul och gott nytt år till alla läsare av nyhetsbrevet. Blir det en vit jul? Hoppas det… 
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