
Riksdagen, 2016-04-08 

 

Hej alla, 

Idag på EU-nämnden diskuterade vi EUs senaste subventionspaket till stora livsmedelstillverkare i 

Europa. Mer reklampengar ska betalas ut för att öka konsumtionen, EU ska köpa upp smör och mjölk 

för att bygga upp stora lager (överskottet kommer sedan att dumpas), ett köttinstitut ska inrättas och 

biståndspengar ska användas för att exportera mjölk. Nej, våra gemensamma medel kan användas 

bättre än så. Det var dock bara vi (Vänsterpartiet) och Liberalerna som tydligt motsatte oss detta, 

regeringens hållning var otydlig. 

 

Regeringen måste sätta stopp för Vattenfallaffären 

Mediekällor gör idag gällande att Vattenfall har bestämt sig för en köpare av de tyska kolkraftverken; 

det tjeckiska investmentbolaget EPH Energy. Jag hoppas verkligen att det här bara är lösa rykten som 

aldrig kommer att bli av. EPH är nämligen ett företag helt utan miljöambitioner. Köper man 

Vattenfalls tyska anläggningar gör man det med ambitionen att öppna nya kolgruvor som skulle öka 

utsläppen ännu mer. EPH ägs av två av Tjeckiens rikaste personer samt investmentbolaget J&T. J&T 

har jag skrivit om tidigare (http://jensholm.se/2015/03/22/vattenfall-och-ansvaret/). De finns skrivna 

på brevlådeadresser i Cypern och Barbados och anklagades för ett tag sedan för penningtvätt och 

mutor i Västindien. Känns detta som en seriös ägare? 

     Det positiva i det hela är att en sådan här affär måste godkännas av vår regering. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har alltså alla möjligheter att stoppa affären med ett bolag utan 

miljöambitioner och med ägare i skatteparadis. Det gör ni väl, S och MP? Annars väntar fortsatta 

utsläpp på hundratals miljoner ton CO2 de kommande åren.  

 

Kommer EU stoppa kvicksilverförbudet? 

Sedan ett par år tillbaka har Sverige ett totalförbud mot användning av kvicksilver. Nu har EU lagt 

fram en ny kvicksilverförordning. Går den igenom som den nu är utformad skulle det innebära att vi 

måste häva vårt förbud och istället lägga oss på den utslätade nivå som EU-kommissionen föreslår. 

Igår hade vi i Miljö- och jordbruksutskottet överläggningar med klimat- och miljöminister Åsa 

Romson. Där var alla partier överens om att Sverige måste motsätta sig att EU häver vårt 

kvicksilverförbud. En union som inte tillåter medlemsländerna att gå före på miljöområdet är inte 

mycket värd.  

 

Nato, nej tack 

Nej, Sverige ska inte smyganslutas till Nato. Läs vår motion mot det s k Världlandsavtalet: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-proposition-

2_H3023377/?text=true  

 

Plats 67 miljömäktigaste 

Är återigen med på listan över Sveriges 101 ”miljömäktigaste”. Motiveringen var fin varför jag 

klistrar in den i sin helhet: 

”Jens Holm, riksdagsledamot (V) och miljöpolitisk talesperson (44) 

Jens Holm fortsätter att lyfta miljöfrågan i de forum han får tillgång till. Oavsett om det är i riksdagen 

eller medierna så är han en av få politiker som arbetar strategiskt och långsiktigt för att miljö- och 

hållbarhetsfrågor ska ha en given plats på agendan.” 

 

Svar om Colombia 

Utrikesminister Margot Wallström svarar mig om Colombia. Bra att hon lyssnar på civilsamhället 

innan den nya Colombiapolitiken implementeras: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/vergrepp-pa-MR-forsvarare-i-C_H3121031/  

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 
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Nu skiner solen. Snart är det dags att göra helg. 

 


