
Ljubljana, 2015-05-29 

 

Hej alla, 

Hälsningar från ett soligt Ljubljana. Jag är här tillsammans med Jonas Sjöstedt för att träffa Zdruzena 

Levica (Förenad vänster), den nybildade vänsterkoalitionen. Förenade vänstern bildades för ett år 

sedan och fick cirka sex procent av rösterna i valet i fjol. Förenade vänstern är en koalition av 

miljörörelsen, äldre socialdemokrater och framför allt unga studenter som är upprörda över 

åtstramningspolitik och pengarullning till storbanker. I dagsläget ligger vänsterkoalitionen på 15-18 

procent i opinionsundersökningarna. Den Förenade vänstern leds av en 27 årig student, Luca Mesic, 

som avstår från en större del av sitt riksdagsarvode och avsätter en hel dag till att guida mig och Jonas 

genom Balkans snåriga politiska historia. Mesic och hans kollegor har på kort tid lyckas bygga upp en 

modern vänsterkoalition med anspråk på att både förhandla inom parlamentet och fortsätta att vara en 

del av en utomparlamentarisk rörelse. Det känns mycket hoppfullt för både Slovenien och resten av 

Balkan, där jag vet att Zdruzena Levica nu försöker knyta kontakter med andra progressiva rörelser. 

 

Slovenien är spännande. Ett litet land inkilat mellan alptoppar mot den österrikiska gränsen och ändå 

bara ett stenkast från Medelhavets stränder. En smältdegel av Centraleuropa och latinsk kultur. Det är 

tredje gången jag nu besöker Ljubljana. Jag hoppas det blir fler gånger. 

 

Se mer: http://jensholm.se/2015/05/29/mote-med-slovensk-vanster/  

 

Debatt om klimatpolitik 

Missade du debatten i kammaren i onsdags om klimatpolitik? Jag tog repliker både på högerpartierna, 

S, MP och Sverigedemokraterna. Vi i Vänsterpartiet föreslog både högre klimatmål och att Sverige 

ska ha egna klimatförslag till klimattoppmötet i Paris (och inte bara följa EU). Se gärna: 

https://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H201MJU13&doctype=bet (idagsläget krånglar länken, men den ska 

vara den rätta). 

 

Debatt om eko-eko 

Vår rapport eko-eko är nu färdig och överlämnad till Vänsterpartiets partistyrelse. Imorgon blir det en 

heldag med PS och debatt om rapporten. Efter det börjar det omfattande utbildningsarbetet inom 

Vänsterpartiet där vår ekonomiska politik ska smälta samman med vår ekologiska. Spännande. Inom 

kort kommer rapporten upp på webben (hoppas jag). 

 

Klimatdebatt på ABF 

På söndag arrangerar Klimatsverige debatt om klimatpolitiken på ABF, Stockholm. Jag medverkar för 

V. Se mer info: http://test.klimatsverige.se/uncategorized/klimatpolitiskt-seminarium-31-maj/  

 

Klimatdebatt mot Romson 

På fredag 5 juni kl 10.00 (cirka) debatterar jag den svenska klimatpolitiken inför Paristoppmötet med 

klimatminister Åsa Romson. Romson tycker inte att Sverige behöver presentera något annat 

klimatbidrag till toppmötet än det som EU redan föreslagit (ett papper på lite drygt 4 A4-sidor med få 

åtaganden). Det är klart att Sverige måste gå längre än EU. Läs min IP och följ gärna debatten nästa 

vecka. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Svenskt-

klimatatagande-infor-k_H210609/  

 

Nej nu är det dags att lämna solen och alptopparna. Ha en fin fredag och helg, 

 

Jens 

 

P S Är man inte lite avundsjuk på danskarna som nu går till val den 18 juni, dagen innan Midsommar?  
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