
Riksdagen, 2015-10-16 

 

Hej alla, 

Hör ibland att det där med nyhetsbrev är ute. Nu gäller twitter, snapchat och allt vad det heter. Jag vill 

härmed avfärda alla sådana påståenden. Ett av mina orakel är P1-programmet Obs. I Obs Magasin nu i 

veckan handlade det om nyhetsbrev och att de är på väg tillbaka. I ett nyhetsbrev kan man läsa 

nyheterna i lugn och ro utan att stressas av kommentarer och annat. Exakt! Och det är min ambition; 

att berätta min version av det som händer i politiken för alla er som vill lyssna. Och ett visst intresse 

verkar finnas. Det här nyhetsbrevet har numera har så många som 766 mottagare. Det glädjer mig! 

 

Debatt om bilindustrins utsläppsfusk 

Det är extremt upprörande med Volkswagens systematiska fusk med utsläppstesterna av deras 

bilmodeller. Det ser ut som att även andra bilfabrikanter har sysslat med liknande manipulation. Här 

måste vi politiker säkerställa att vi har system som man inte enkelt kan trixa med. På fredag 6 

november debatterar jag detta med klimat- och miljöminister Åsa Romson. 

http://jensholm.se/2015/10/13/bilindustrins-utslappsfusk/  

 

Miljö- och rättvisedebatt Sjöstedt vs Fridolin 

I veckan var det partiledardebatt i riksdagen. Gustav Fridolin gjorde vad han kunde för att profilera 

sig som en icke-vänsterpolitiker och kritiserade våra förslag på skattehöjningar för de rikaste (!). Lätt 

plågsamt att se, måste jag säga. Men Jonas Sjöstedts svar var bra. Se replikväxlingen här:  

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-

debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H3C120151014pd#/pos=13369 (scrolla fram till 3,43 

tim). 

 

Matdebatt med Bucht 

Jag har också fått besked om att min debatt om krav på livsmedelsimport med landsbygdsminister 

Sven-Erik Bucht blir ti den 10 november. Alla IP-debatter går att se via riksdagen.se och många 

sänds också på Svt Forum. På riksdagen.se kan man också se i vilken ordning debatterna kommer. 

  

Världsparlament nästa? 

På tisdag kl 13.00 arrangerar jag och flera andra riksdagsledamöter ett seminarium om global 

demokrati; Världsparlament nästa? Bland annat kommer Folke Tersman, prof i praktisk filosofi att 

tala. Vill du komma? Anmäl dig så fort som möjligt till: p.olmunger@unpacampaign.org  Obs! Du 

måste vara på plats på riksdagen kl 12.40, ingången Riksgatan 2, lokal RÖ 2-10.  

 

Klimatpolitiken inför Paris 

Missa inte vårt klimatseminarium, Klimatpolitiken inför Paris, i riksdagen, on 4 november kl 12.00. 

Mer info: http://jensholm.se/2015/10/05/klimatpolitiken-infor-paris/  

 

Nästa vecka 

Ti 12.45, Seminarium om världsparlament  

On 18.30 Talar klimat och eko-eko i Örebro 

Fre 9.00 Klimatseminarium i riksdagen med bl a Svenskt näringsliv, Hagainitiativet och 

Miljömålsberedningen. Välkommen för den som vill! http://hagainitiativet.se/valkommen-till-

naringslivshearing/  

 

Det var allt, 

 

Jens 

 

P S Inget regn på flera veckor. Är det inte märkligt? Jag är orolig för svamptillväxten.  
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