
Tåget, Kumla-Sthlm, 2015-02-24 

 

Hej alla, 

Såg just Charlotte Kalla ta VM-guld på äldreboendet Kungsgården, Kumla. Vilken bragd! 

 

Plenifritt 

Den här veckan är plenifri, det innebär att vi inte har några schemalagda möten i riksdagen. Man får 

tid till annat. Igår var jag i Sveriges minsta kommun (till ytan), Sundbyberg. Idag har jag varit i Kumla 

och besökt äldreboendet Kungsgården. Det är kul att träffa alla som arbetar inom äldreomsorg, skolan, 

integrationsprojekt genom trädgårdsarbete och matbespisningen för att ta några exempel för dessa två 

dagar. Senare i veckan ska jag passa på att ha sportlov, några dagar i Orsa. 

 

Grattis Snowden 

Häromdagen fick filmen Citizenfour en Oscar för bästa dokumentär. Den handlar om visselblåsarna 

Edward Snowden och hans avslöjande av NSAs övervakning . Jag såg den första gången i och med 

att Snowden fick det alternativa nobelpriset här i Stockholm i fjol. Förra veckan såg jag den igen på en 

visning i Enskede. Jag rekommenderar den verkligen! Jag hoppas filmen nu textas till svenska och att 

jag får ihop några riksdagskollegor som vill visa den i riksdagen med mig.  

 

Brev till Ecuadors president 

Jag och några kollegor skriver till Ecuadors president, Rafael Correa, om ursprungsbefolkningen i 

landet. Läs vårt brev på svenska och spanska: http://jensholm.se/2015/02/20/carta-de-apoyo-conaie-al-

presidente-de-ecuador-rafael-correa/  

 

Miljöskadliga subventioner 

I Sverige subventionerar vi det som smutsar ned vår natur med ungefär 50 miljarder kronor varje år. 

Alla s k miljöskadliga subventioner går kanske inte att avskaffa, men nog borde vi kunna ha en 

utfasningsplan? Men det ville inte klimat- och miljöminister Åsa Romson. Det var en besvikelse. Se 

vår debatt från förra veckan: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210279  

 

Nästa vecka: 

På ti 3/3 diskuterar jag och Li Andersson, finska Vänsterförbundet basinkomst/medborgarlön på 

ABF-huset, kl 18.30 

On 4/3 Debatt om FRA-NSA samt tre viktiga miljödebatter i kammaren. En späckad dag med andra 

ord. 

To 5/3 Eko-eko, Vänsterpartiets arbetsgrupp om hur Vs ekonomiska politik ska knytas ihop med den 

ekologiska. 

 

Pressklipp: 

 

Om min grisdebatt: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6093163 

 

Mer på samma tema: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6093253 

 

http://www.atl.nu/lantbruk/sven-erik-bucht-om-grisfixering 

 

http://ja.se/?p=46750&m=3433&pt=105  

 

Om min fråga om Vattenfall, utsläppen i Tyskland och riksdagens roll: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/02/kritik-mot-vattenfalls-planer-pa-forsaljning-av-kolkraften 

 

Det var allt, 
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Jens 

 

P S nu hoppas vi på ett par guld till i skidspåren… 


