
Berlin, 2015-04-29 

 

Hej alla 

Är tillbaka efter en heldag (igår) på Lausitzfälten, Brandenburg, östra Tyskland. Det är här Vattenfall 

har tre av sina fyra brunkolskraftverk och stora dagbrott för kolbrytning. Jag och en svensk delegation 

med Jonas Sjöstedt, Greenpeace och andra, har träffat bybor i byn Proschim som hotats av att bli 

vräkta från sina hem när Vattenfall vill förvandla deras by till dagbrott för ännu mer brunkolsbrytning. 

Bybornas tydliga budskap till oss var: Se till så att Vattenfall avvecklar kolproduktionen – inga nya 

gruvor ska få öppnas. 

 

Byn Proschim är för övrigt lite av brunkolets antites. Granne med ett av Europas största dagbrott 

(Welzow Süd) har man inte bara blivit självförsörjande på förnybar energi, man producerar nu 15 

gånger sina behov och säljer elen på elnätet. Man ser solpaneler på så gott som alla tak på 

bondgårdarna runt omkring byn, ett biokraftverk tar hand om avfall från jordbruket och gör biogas och 

strax utanför byn finns en vindkraftspark. Proschim är som en mycket framgångsrik och kreativ  

motståndsficka mot den väldiga brunkolen som breder ut sig i området helt och hållet i svenska 

Vattenfalls regi. 

 

Ja, det var ett omskakande besök i Vattenfalls brunkolsland. Vattenfalls nya ledning borde sättas på 

första tåg ned till östra Brandenburg för att studera konsekvenserna av sin egen verksamhet. Få kan 

lämnas oberörda av de ingrepp som vårt gemensamt ägda bolag skapar där. Lägg därtill att om 

Vattenfall öppnar nya gruvor för kol kan vi vänta oss utsläpp som är 20 gånger större än hela nationen 

Sveriges årliga utsläpp. Är det någonting FNs klimatrapporter har lärt oss är det just att de fossila 

energikällorna måste ligga kvar i marken. Här har Sverige och Vattenfall ett ansvar att ta. Vi borde ge 

Vattenfall ett uppdrag att successivt avveckla kolet och att inte öppna nya dagbrott. 

 

Läs mer om vårt besök på http://jensholm.se/2015/04/29/besok-hos-brunkolen/  

 

Debatt om djur 

Idag förmiddag är det debatt i riksdagen om djurskydd. Vi i Vänsterpartiet föreslår bland annat ett 

förbud mot dagens pälsindustri. Varför får vi inget stöd längre från S och MP i denna fråga? Inte vet 

jag, men den och andra viktiga frågor kommer att ställas i debatten som sänds på SVT2 (noterar att 

SVT kallar debatten ”respekt för djuren”, precis som vi gör i vår motion…). Vi kräver också en 

handlingsplan för att minska antalet djurförsök. Votering idag kl 16.00 

     Det är också debatt om naturskydd, vi lägger bland annat fram förslag om återförande av den s k 

stoppregeln (för att skydda värdefull natur mot t ex storskaliga kalkbrott) och handlingsplan för 

avskaffande av miljöskadliga subventioner. 

 

Flyktingkatastroferna 

Det är så frustrerande, upprörande och ledsamt att höra nya rapporter om flyktingar som dör på 

Medelhavet. Det skulle inte behöva våra så här. Förra veckan förhandlade vi med Stefan Löfven om 

detta i EU-nämnden. Även om Sverige inte är det största problemet av EU-länderna kan vi också göra 

mer för att se till att det finns riktiga räddningsinsatser på Medelhavet samt att det skapas lagliga vägar 

för människor på flykt in i Europa. Läs mer: http://jensholm.se/2015/04/24/eu-loser-inte-

flyktingkatastroferna/  

 

1 maj 

På fredag är det 1 maj. Jag talar i Norrtälje kl 11.00 vid museet Pytagoras. Kom gärna dit. Annars är 

det ju stora demonstrationer runt om i landet… 

 

Det var allt för nu, 

 

Jens 
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P S Det är upplyftande att se alla dessa solceller på vart och vartannat tak här i Tyskland. Vem hade 

gissat det för 20 år sedan, att Tyskland skulle bli sollandet nr 1?  

 


