
Riksdagen, 2015-09-25 

 

Hej alla, 

Lyssnar just nu på den extradebatt om flyktingkrisen som pågår i riksdagen. Min kollega Christina 

Höj Larsen håller ett stålande anförande till förmån för solidaritet med de som flyr, lagliga vägar in i 

Europa och allas ansvar för en rättvisare värld. Se debatten på: www.riksdagen.se  

 

Budgeten – steg åt rätt håll 

I måndags kom den. Regeringen och Vänsterpartiets första höstbudget. Nu blir det större satsningar på 

välfärden och en hållbar omställning. Inte perfekt, men helt klart steg i rätt riktning. Läs mina 

kommentarer: http://jensholm.se/2015/09/22/hostbudgeten-steg-i-ratt-riktning/  

 

Blir det fred i Colombia? 

I onsdagsnatt enades den colombianska regeringen och Farcgerillan om en historisk fredsuppgörelse. 

Inom sex månader, innan den 23 mars 2016, ska ett definitivt fredsavtal finnas på plats och det mer än 

50 år långa inbördeskriget kan då definitivt få ett slut. Farc ska sedan kunna integrera sig i politiken 

utan vapen. Skyldiga för övergrepp och andra krigsbrott ska kunna dras inför rätta. Grunden för en 

jordreform diskuteras.  

     Jag hoppas, och tror, verkligen att det här kan bli det historiska avtal som på allvar sätter stopp för 

Latinamerikas äldsta konflikt och som kan lägga grunden för ett Colombia med social rättvisa. Läs 

mer: http://jensholm.se/2015/09/24/hoppfullt-om-fred-i-colombia/  

 

Volkswagens fusk 

För övrigt chockeras och upprörs jag över företaget Volkswagens fräckhet att fuska med 

utsläppstesterna av deras bilar. Vilket svek mot miljön och alla konsumenter! Jag varnade för detta 

redan i EU-parlamentet då vi förhandlade om utsläppskrav på personbilar och att fabrikanterna skulle 

kunna manipulera testerna om det inte fanns en noggrann kontroll. Något måste göras omgående, och 

jag har tagit upp frågan med klimat- och miljöminister Åsa Romson. Återkommer i ärendet.  

 

Vattenfall – vill man så går det 

Regeringen säger att de inte kan stoppa Vattenfall om de vill sälja sina kolkraftverk i Tyskland, istället 

för att successivt lägga ned. Det är helt enkelt fel. Regeringen är den som är ytterst ansvarig för 

styrningen av Vattenfall och om man vill att bolaget inte ska sälja vidare kan man enkelt ge dom det 

uppdraget. Och det borde man göra. Det är gigantiska utsläpp det handlar om, större än Sveriges 

samlade utsläpp varje år. Senast 2030 borde därför Vattenfall ha avvecklat sina brunkolskraftverk i 

Tyskland. Jag debatterade den frågan i Aktuellt nu i veckan. Se gärna: 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sagar-miljopartiets-forsvar-en-desperat-undanmanover  

 

På plats på klimattoppmötet i Paris 

Jag har just bokat resa till Paris och klimattoppmötet i början av december. Jag kommer vara där sista 

veckan, 9-13 december, och trycka på så gott jag kan. Mer info om det framöver. 

 

Pressklipp 

Kommenterar Colombias fredsuppgörelse 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21466788.ab 

Klimatfinansieringen måste bestå av nya pengar 

http://www.svd.se/mp-anklagas-for-trixande-med-klimatpengar/i/senaste 

Om Vattenfall 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sagar-miljopartiets-forsvar-en-desperat-undanmanover 

Mer om Colombias fredsuppgörelse (liknande artikel i många andra tidningar). 

http://www.sydsvenskan.se/varlden/genombrott-i-fredssamtal-med-farc/   

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 
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P S Då var vår motion Respekt för djuren färdig. Läs den här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Respekt-for-djuren_H30221/  
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