
Riksdagen, 2016-04-22 

 

Hej alla, 

Idag på jordens dag (Earth Day) signeras Parisavtalet i New York. Det bästa vi kan göra för Moder 

Jord (som dagen kallas på spanska; ”Dia de Madre Tierra”) är att ta klimat- och miljöansvar i allt vi 

gör, i alla sammanhang. Här finns det en hel del kvar att göra även i vårt eget land. 

 

Löfven och Vattenfall 

Igår avkrävde både jag och Jonas Sjöstedt svar från Stefan Löfven om Vattenfalls brunkollsaffär. 

Frågan ligger ju nu hos regeringen som ska säga ja eller nej till försäljning till tjeckiska EPH. Löfven 

pratade mycket i sitt svar om ”affärsmässighet” (är det affärsmässigt att sälja till ett skurkbolag med 

säte i skatteparadis kan man fråga sig?). Men han sa också att man ska, och här citerar jag ”göra det 

bästa möjliga ekonomiska för Vattenfall. Och det ska också vara det bästa möjliga ur klimatsynpunkt.” 

Lyssna själv, scrolla fram till 17,50: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Fragestunder/ Det är 

intressant för här visar att statsministern är öppen för att det inte bara är affärsmässiga överväganden 

som borde göras i den här affären utan också miljömässiga. Åtminstone när han får tala fritt utan 

manus...  

     Väger man in miljön och klimatet torde det vara en omöjlighet att sälja verksamheten till köpare 

som tror på en ”renässans för kolet” och vill öppna nya kolgruvor. Regeringen kommer att ge besked 

om ungefär två månader, så vi har tid på oss att stoppa affären. 

 

På tal om Vattenfall… 

På ti arrangerar jag seminarium om Vattenfall, kolet och ansvaret. Vill du komma? Anmäl dig snarast: 

https://jensholm.se/2016/04/14/dark-side-of-coal-vattenfall-kolet-ansvaret/  

På onsdagförmiddag har Vattenfall årsmöte. Då kommer jag och kanske andra riksdagsledamöter vara 

på plats. Som riksdagsledamot har man rätt att ställa frågor på stämman. Räkna med att jag tänker göra 

det. 

Vi i Vänsterpartiet har också krävt en s k aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsaffär. Även MP har 

gjort det, så det borde finnas goda möjligheter att debatten blir av. 

 

Omförhandla EU-medlemskapet 

I Storbritannien får folket folkomrösta om EU-medlemskapet. Det är ett bra och demokratiskt tilltag 

som andra EU-länder borde inspireras av. Hur borde den brittiska folkomröstningen påverka oss i 

Sverige? Jag tycker vi borde få omförhandla vårt medlemskap så att vi kan få igenom ett antal 

progressiva undantag gentemot EU. Och det bästa vore om dessa undantag formulerades så att de 

omfattade hela EU, men om inte det går så borde det åtminstone gälla i Sverige. Läs mer: 

https://jensholm.se/2016/04/21/omforhandla-eu-medlemskapet/ Jag var också med i Rapport och 

Aktuellt om detta, se: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/v-kravet-omforhandla-eu-villkoren  

 

Debatt om kött- och mjölksubventioner 

På tisdag, någon gång efter kl 14.00 debatterar jag EUs senaste förslag för minskade utsläpp, bättre 

djuromsorg och förbättrad folkhälsa (eller?); ökade kött- och mjölksubventioner: 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Nya-kott--

och-mjolksubventione_H310547/ Följ på webben eller SVT (tror jag). 

 

1 maj 

På 1 maj kommer jag tala i Norrtälje, kl 11.00 på Lilla torget. Välkommen om du har vägarna förbi! 

 

Pressklipp 

Kommenterar Vattenfallaffären 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22654596.ab 

Att EU-villkoren borde omförhandlas 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/v-kravet-omforhandla-eu-villkoren  

Att regeringen kan och borde stoppa Vattenfallaffären 

http://www.etc.se/klimat/vattenfalls-forsaljning-av-brunkolet-kan-stoppas-pa-en-halvtimme  
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Debatterar Vattenfall i SR 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6414111 

Scrolla fram till 8,20 min. Där konstaterar Sveriges radios reporter att V har mer rätt än MP om 

Vattenfall.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6414809    

 

Det var allt för nu. Trevlig helg, 

 

Jens   

 

P S Turbulenserna inom Miljöpartiet tycker jag är helt oproportionerliga. Mehmed Kaplan har helt 

klart befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle. Och som politiker ska man kunna förvänta sig att du 

skakar hand med de du möter. Men att allt detta ska få dessa proportioner? Att en minister ska tvingas 

avgå? Hoppas snart vi kan återgå till att diskutera politik.  
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