
Riksdagen, 2015-03-13 (fredagen den 13e!) 

 

Hej alla, 

Fredagar betyder ofta EU-nämnd. Så även idag. Utrikesfrågor med Margot Wallström högst på 

dagordningen. Nästa vecka ska EUs regeringschefer (inkl Stefan Löfven) anta ”slutsatser”. I dagsläget 

står det att EUledarna ska kommunicera handelsavtalet TTIPs ”fördelar” till det europeiska folket. Det 

handlar uppenbarligen inte om att berätta vad TTIP egentligen handlar om, utan endast om fördelarna. 

Våra ministrar blir propagandaministrar. Så kan man också se på demokratin… 

 

Saudiavtalet – steg i rätt riktning 

På tal om EU-nämnden. Idag efter sammanträdet stod en hel hord av journalister och väntade utanför 

dörren. De ville förstås intervjua Margot Wallström om Saudiavtalet. Vilket framsteg att regeringen 

tillslut (efter mycken vånda) valde att inte förlänga detta förfärliga militära avtal! Kan vi hoppas på en 

mer rättvis, miljövänlig och feministisk handelspolitik nu? Stopp för TTIP nästa?  

     Förresten, kommer ni ihåg hur Saudiavtalet nu senast blev en stor mediefråga? Det var när Jonas 

Sjöstedt tog upp det på riksdagens frågestund med Stefan Löfven för några veckor sedan. 

Vänsterpartiet påverkar på många olika sätt... 

 

Svagt om Ojnareskogen 

I onsdags svarade klimat- och miljöminister Åsa Romson mig om Ojnareskogen på Gotland. För ett 

par år sedan var det hon som krävde att skogen skulle skyddas från ett destruktivt kalkbrott. Nu är det 

hon som svarar mig att han i dagsläget inte kan ge besked. Underbetyg! Jag kräver nu en 

interpellationsdebatt med henne om detta. Jag lägger upp på webben när den är klar. Läs Romsons 

svar på min fråga: http://jensholm.se/2015/03/12/skydda-ojnareskogen/  

 

Vattenfall 

I veckan har jag också debatterat Vattenfall med näringsminister Mikael Damberg. Vattenfall borde 

ha en plan för att successivt avveckla brunkolsverksamheten i Tyskland, inte sälja den. Tyvärr var 

Damberg inte glasklar i vad regeringen tycker i frågan. Vi kommer fortsätta att ligga på. Se hela 

debatten, där även Jonas Sjöstedt var med, här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210332  

 

Öppet hus på riksdagen 

Är du lite extra intresserad av vad vi gör på riksdagen? Välkommen då till riksdagens öppet hus 12-

16.00 imorgon. Jag kommer vara på plats hos Miljö- och jordbruksutskottet samt på den stora 

utfrågningen kl 14.00 i kammaren dit allmänheten (ni alltså) är välkomna. Alla partier samt 

ungdomsförbund är också här. Det kommer finnas aktiviteter för barn. Mer info: 

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Besok/Oppet-hus/  

 

Pressklipp 

Om min Ojnarefråga 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6114649 

Bort med de miljöskadliga subventionerna. Debattartikel av mig.  

http://www.fria.nu/artikel/116945  

Mer om Ojnare 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/03/vansterpartiet-vill-ha-svar-om-ojnareskogen  

 

 

På gång 

Lö Öppet hus, riksdagen 

Må 11.00 träffar Michael Punke, USAs chefsförhandlare för handelsavtalet TTIP. 

Ti 13.00 träffar Bolivias tidigare chefsförhandlare i klimatfrågor, Pablo Solon. 

Fre Världsvattendagen, debatt om vattenfrågor på Grand hotel, Stockholm.  

 

Det var allt för nu, 
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Jens 

 

P S Vem vinner Melodifestivalen? Inte vet jag, nu när min favorit Behrang Miri är utslagen.  


