
Riksdagen, 2015-03-20 

 

Hej alla, 

Vårdagjämning – äntligen. Men var är solen? Inte i Stockholm i alla fall. Nedan lite kortare nyhetsbrev 

än vanligt. 

 

Vattenfall – avveckla eller sälja? 

Läser i Dagens Industri att Vattenfall tror att de snart kan sälja sin tyska brunkolsverksamhet. Det vore 

inte bra. En successiv avveckling av densamma är det enda ansvarsfulla för miljön. Annars väntar 

öppnande av nya kolgruvor och utsläpp i miljardklassen för decennier framöver. Är verkligen S-MP-

regeringen beredda att fatta försäljningsbeslutet? Hoppas inte… 

     Jag kommer att debattera frågan i SVTs Agenda nu på söndag. Titta gärna. 

     Läs gärna mer i Dagens Industri idag: http://www.di.se/di/artiklar/2015/3/20/vattenfall-nara-en-

brunkolsaffar/?utm_campaign=di.se-

framework&utm_source=share&utm_medium=email&utm_content=2015/3/20/vattenfall-nara-en-

brunkolsaffar/&share=2FFF6FEBA9145F9B9393A21794C0299E  

 

Lögner och halvsanningar om handelsavtalet 

Förhandlingarna om handels- och investeringsavtalet TTIP förs som bekant i total lönndom. En av de 

känsliga frågorna rör maten. Vi vill ju inte ha försämrad mat, tvärt om finns det stora behov av att 

skärpa nivåerna för hur mat produceras. Många är rädda för att Europa kan komma översvämmas av 

genmodifierad mat, hormonbehandlat kött och klordoppat kycklingkött från USA om handeln släpps 

helt och hållet fri, som är tanken med TTIP. 

     EUs handelskommissionär Cecilia Malmström påstod för mig och Jonas Sjöstedt att GMO och 

hormonbehandlat kött var undantagna från TTIP-förhandlingarna. Men i ett möte med mig och andra 

riksdagsledamöter berättade USAs vice handelsminister Michael Punke att det inte finns några 

undantag alls i TTIP-förhandlingarna. Varför säger Malmström det rakt motsatta? Varför dessa 

halvsanningar och ibland rena lögner om TTIP? Läs mer: http://jensholm.se/2015/03/17/4857/  

 

Åtgärder mot övergödning 

På tisdag kl 13.00-15.00 leder jag ett seminarium om Sveriges åtgärder mot övergödning, s k LOVA-

projekt och annat. Vill du komma? Skicka ett mejl till mig senast måndag kl 10.00 isåfall. Se 

kalendariet: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/  

 

Lyssna gärna på P1 på måndag 

På måndag kl 15.04 är jag med i Epstein i P1. Vi ska prata klimatfrågor och jag får bl a redogöra för 

min veckomatsedel och varför den är vegetarisk. Så, lyssna gärna! 

 

Pressklipp 

Om Ojnare 

http://www.dagensopinion.se/v-och-m-strid-om-kalkbrott-gotland 

 

 

Det var allt för den här gången, 

 

Jens 

 

P S Jag missade solförmörkelsen. Hoppas ni såg den, ni som bor i Norr. 
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