
Riksdagen, 2015-06-18 

 

Hej alla, 

Snart dags för EU-nämnd med utrikesfrågor, ekonomi och förberedelser inför EU-toppmötet nästa 

väcka på dagordningen. Resten av dagen får ägnas åt städning och sortering i mejlboxen. Imorgon är 

det midsommar och efter det ska jag försöka ha semester. Inget Almedalen för min del i år. 

     Idag är det också sista dagen för min praktikant Jonas Algers. Stort tack för all hjälp, Jonas, inte 

minst med researcharbetet kring TTIP och landsbygdsprogrammet. 

 

Budget för rättvisa och miljöansvar 

Då har regeringen äntligen fått igenom sin budget. I tisdagskväll klubbade vi regeringens och 

Vänsterpartiets förslag till vårbudget. Nu satsas mer pengar på investeringar i nya jobb och minskade 

utsläpp; höjd A-kassa, två miljarder mer till äldreomsorgen, mer pengar till solceller, ja det är några 

satsningar som kommer igång redan nu de närmsta månaderna. Bra steg på vägen mot ett hållbarare 

och rättvisare Sverige. Till hösten kommer den riktiga höstbudgeten, då med större satsningar. Sakta 

men säkert kan vi få Sverige på rätt kurs… 

 

Sviker regeringen Ojnare? 

Igår fick jag svar på min fråga om Ojnareskogen, Gotland, från klimat- och miljöminister Åsa 

Romson. Dessvärre säger hon inte ett skvatt om eller när regeringen tänker fatta beslut om 

Naturvårdsverkets förslag om att bilda en nationalpark i området. Mycket oroväckande. Läs mer: 

http://jensholm.se/2015/06/17/sviker-regeringen-ojnareskogen/  

 

EU-överenskommelse om eko 

I förrgår kom EUs jordbruksministrar överens om ny ekoförordning. Förslaget såg mycket illa ut. När 

vi förhandlade om frågan med regeringen krävde jag i miljö- och jordbruksutskottet samt i EU-

nämnden att Sverige måste få igenom alla våra undantag för att rädda svensk ekologisk produktion, 

annars skulle regeringen rösta nej. Glädjande nog fick jag stöd för den linjen även av de borgerliga 

partierna, så det blev den svenska regeringens position att driva undantagen och rösta nej om de inte 

gick igenom. Nu ser det ut som regeringen har fått igenom alla svenska undantag, och svensk 

ekoproduktion är räddad. Det känns bra när man lyckas påverka åt rätt håll. 

     Läs mer om överenskommelsen: http://ekolantbruk.se/nyheter/overenskommelse-i-ministerradet-

men-mycket-aterstar-innan-ny-ekolagstiftning  

 

TTIP och djuren 

Hur påverkar avtalet mellan EU och USA, TTIP, djuren? Det vill jag debattera med näringsminister 

Mikael Damberg (S). Debatten blir av till hösten. Läs min IP:  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Djurskydd-i-

TTIP_H210691/ 

 

TTIP och djuren – debattartikel 

På tal om djur och frihandel. Läs mitt och professor Bo Algers inlägg i Svenska dagbladet från i 

söndags:  

http://www.svd.se/offra-inte-djuren-pa-frihandelns-altare/i/senaste 

 

Klimatdebatt 

Förra veckan debatterade jag klimattoppmötet COP21 i Paris och Sveriges roll med klimatminister 

Åsa Romson. Se hela debatten här:  

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210609  

 

Konsumtionen och klimatet 

På tal om klimat. Jag skrev ett svar till ett upprop om att konsumtionens utsläpp borde räknas in i de 

svenska utsläppen. Det är en god idé, och det finns många utsläpp som vi lätt skulle kunna minska, 

inte minst från flyget och köttkonsumtionen. Läs mitt inlägg på DN-debatt:  

http://www.dn.se/debatt/repliker/inte-rimligt-att-rika-ska-fa-driva-pa-utslappen/  
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Vänster på frammarsch i Slovenien 

Senast jag skrev var jag i Ljubljana, Slovenien. Nyligen fick jag mejl från Förenade vänstern om att 

de numera är det största partiet i opinionsundersökningarna. Kul att resan gjorde nytta  

 

Pressklipp 

Några pressklipp där jag figurerar. 

http://www.svd.se/offra-inte-djuren-pa-frihandelns-altare/om/debatt 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6186811 

http://supermiljobloggen.se/debatt/2015/06/jens-holm-v-sverige-maste-ga-lange-an-eu-infor-

klimattoppmotet-i-paris 

http://www.dn.se/debatt/repliker/inte-rimligt-att-rika-ska-fa-driva-pa-utslappen/ 

http://www.europaportalen.se/2015/05/politiker-vill-oppna-eu-namnden 

 

Ha en riktigt fin midsommar! 

 

Jens 

 

P S Spännande med valet i Danmark. Jag håller tummarna för vänstern, Enhetslistan, SF och kul med 

det nya rödgröna partiet Alternativet också. Ikväll vet vi hur det har gått…  
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