
Enskede, 2016-04-15 

 

Hej alla, 

Nu visar det sig att även de påtänkta köparna till Vattenfalls tyska anläggningar, tjeckiska EPH, 

figurerar i de s k Panamapapperen över skattesmitare. Bara det borde väl vara ett skäl att inte sälja. Vi 

hoppas regeringen kan instämma i det… 

 

Vänstermiljarder i budgeten 

Regeringens vårbudget presenterades i veckan. Den stora nyheten är de extra tillskottet på 10 miljarder 

kronor till Sveriges kommuner, pengar som dessutom är ett permanent tillskott (de försvinner inte 

nästa år). Vi i vänstern kallar dessa pengar för Vänstermiljarderna eftersom det är vi som drivit dem. 

Glädjande är också att pengarna fördelas efter behov. Det är därför förhållandevis små kommuner, 

men där behoven är stora, som Norberg, Fagersta, Ånge och Timrå, för att ta några exempel, får flera 

gånger mer pengar än större, men mer välmående, kommuner som Danderyd och Vellinge. 

Vänstermiljarder i både innehåll och fördelning helt enkelt!  

     Här hittar du hela fördelningen (klicka på wordlänken inne i texten): 

http://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-drev-igenom-historisk-satsning-pa-valfarden  

 

Stoppa EUs kött- och mjölksubventioner 

Reklampengar för ökad kött- och mjölkkonsumtion, lager med kött och mjölk (betalt med offentliga 

medel), exportsubventioner till andra länder och ett europeiskt köttinstitut finansierat med offentliga 

medel. Är det så här vi ska spendera EUs gemensamma pengar? EU tycker det. Borde inte resurserna 

istället läggas på minskad konsumtion av animaliska livsmedel och mer pengar till ekologiskt och 

vegetariskt? Vad säger den svenska regeringen? Dessvärre har de inte motsatt sig pengarullningen till 

animaliesektorn. Jag kräver nu en debatt med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Se min 

interpellation: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Nya-kott--och-mjolksubventione_H310547/ Jag återkommer med exakt 

tid för debatten. 

 

Vattenfalls smutsiga affärer 

Vattenfall försöker sälja sin tyska brunkolsverksamhet. Vilka är de påtänkta köparna, tjeckiska EPH? 

Och vilka kan konsekvenserna bli vid en försäljning för lokalbefolkningen och klimatet i stort? Mindre 

känt är att Vattenfall också är en storimportör av stenkol från Colombia till sina verksamheter i 

Tyskland och Nederländerna. Två av dessa leverantörer Drummond samt Prodeco/Glencore anklagas 

för att ha finansierat illegala paramilitära grupper i Colombia. Nästnästa vecka arrangerar jag en 

hearing i riksdagen om Vattenfalls smutsiga kolaffärer – The Dark Side of Coal, ti 26/4 kl 13.00. Vill 

du komma, anmäl dig. Se mer info: https://jensholm.se/2016/04/14/dark-side-of-coal-vattenfall-kolet-

ansvaret/  

 

Pressklipp 

SMB om min kritik av Vattenfalls ev köpare: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2016/04/extrem-miljobov-pekas-ut-som-kopare-av-vattenfalls-

tyska-brunkolsverksamhet 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S Vad bra att det omfattande skattefusket har avslöjats. Nu väntar vi alla på hårdare lagar och mer 

pengar till Skatteverkets jurister (så att fler fuskare kan avslöjas). Årligen försvinner – lågt räknat – 46 

miljarder kronor från Sverige till skatteparadis. Det skulle räcka till skolgången för alla barn i 

mellanstadiet i Sverige, eller barnomsorg för 350 000 barn eller att åttafaldiga (!) miljö- och 

klimatanslagen i statsbudgeten. Nästa gång du hör någon som säger att det inte finns pengar i Sverige 

vet du att de har fel. 
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