
Riksdagen, 2015-01-23 

 

Hej alla, 

Det var ett tag sedan, men nu är jag tillbaka igen med mina nyhetsbrev. 

 

Jag kommer direkt från möte med EU-nämnden. Där lovade finansminister Magdalena Andersson – 

efter Vs påtryckningar – att pengarna i EUs framtida investeringsplan endast ska gå till ”ekologiskt 

hållbara projekt”. Om det kommer att bli så… det är en annan fråga. 

 

Klimatpolitiskt ramverk på gång 

Jag har nu blivit invald i den s k Miljömålsberedningen. Spännande! MMB, som den förkortas i min 

kalender, leds numera av f d EU-parlamentarikern Anders Wijkman, och har som främsta uppgift att 

ta fram ett s k klimatpolitiskt ramverk. Storbritannien har ett sådant ramverk med en tillhörande 

utsläppsbudget med begränsningar för alla politikområden för hur mycket som får släppas ut. Jag 

hoppas att vi nu kan fixa något liknande i Sverige så att det kan bli ordning och reda i klimatpolitiken.  

     Mitt första möte blir onsdag nästa vecka. Spännande! I MMB ingår för närvarande alla partier utom 

SD. 

 

EU-byråkratin maler ned miljöprojekt inom jordbruket 

EU-kommissionen har kommit in med inte mindre än 333 (!) frågor till Sveriges förslag till 

landsbygdspolitiskt program. Landsbygdsprogrammet är den ”gröna” delen av EUs jordbrukspolitik. 

Och nu hotas flera av de miljörelaterade projekten som Sverige föreslagit. Ännu ett argument för att vi 

sköter jordbruket bättre själva – utan EUs klåfingriga byråkrater. Läs mer: 

http://jensholm.se/2015/01/22/mals-landsbygdsprogrammet-ned-av-eu-byrakratin/  

 

Decemberöverenskommelsen 

Flera har frågat mig vad den s k decemberöverenskommelsen innebär för Vänsterpartiets del. För oss 

är det en rätt bra överenskommelse, även om vi formellt inte är en del av den. Överenskommelsen 

handlar om att regeringsmajoriteten alltid ska få igenom sin budget (genom att oppositionen lägger 

ned sina röster). Och S-MPregeringen får endast majoritet när de har stöd av V. Vänsterpartiet har 

alltså ett gyllene läge att förhandla igenom bra vänsterpolitik, något som gammelmoderaterna inom M 

har stormat emot. Överenskommelsen gör också att SD inte kan hålla svenska riksdagen gisslan. 

Därför var decemberöverenskommelsen det bästa vi kunde få i det här läget. 

 

Naomi Klein, klimatet och vänstern 

Jag har just läst ut kanadensiskan Naomi Kleins bok ”This Changes Everything”. Det är en mycket 

intressant uppgörelse med förhoppningen om att marknaden och annan högerpolitik skulle kunna lösa 

den stora utmaning som klimatförändringen innebär. Jonas Sjöstedt tog fasta på den boken vid förra 

veckans partiledardebatt när han i en replik frågade MPs Gustav Fridolin vad han ansåg om att 

frihandel så ofta överordnas ambitiös miljö- och klimatpolitik och det nu aktuella frihandelsavtalet 

TTIP. Fridolins svar var rätt anmärkningsvärt när han istället för att ta fasta på Kleins viktiga kritik 

valde att flirta med de borgerliga partierna. Se Sjöstedts replik här: 

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

debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H2C120150114pd#/pos=9518 (2:38:40 min in i 

debatten om du inte lyckas få fram repliken). 

 

Apropå Klein, Sjöstedt och Fridolin skrev jag ett inlägg på temat. Läs det här: 

http://www.etc.se/debatt/var-slutar-mps-vandring-hogerut   

 

Pressklipp 

Hoppas inte MP fegar ur om TTIP och andra handelsavtal  

http://www.etc.se/debatt/var-slutar-mps-vandring-hogerut 

Om att datalagringsdirektivet måste rivas upp 

http://www.fria.nu/artikel/116476  
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Varför höjer inte regeringen ansvarsbeloppet för kärnkraft? Jag uttalar mig i Friatidningen 

http://www.fria.nu/artikel/116320  

 

Det var allt för nu, 

 

Jens 

 

P S Jag håller tummarna inför valet i Grekland nu på söndag. Vänstern, Syriza, ser ut att bli största 

parti och har en alternativ lösning på den ekonomiska krisen högst på sin dagordning, där rika och 

storföretag får vara med och betala en större del av återuppbyggandet av landet. Jonas Sjöstedt är på 

plats i Aten i detta nu. Läs t ex hans inlägg i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/eu-hotar-

greklands-sjalvbestammande/  
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