
Kärrtorp, 2016-04-29 

 

Hej alla, 

Härligt att se solen titta fram efter en nästan jämngrå vecka. Nu när 1 maj närmar sig vill vi ha vår på 

riktigt. Eller hur? 

 

Vattenfall och ansvaret 

I veckan har vårt största gemensamt ägda bolag, Vattenfall, hållit bolagstämma. Som riksdagsledamot 

har jag möjlighet att vara på plats på stämman och ställa frågor till bolagets ledning. Den möjligheten 

tog jag och några riksdagskollegor vara på. Min fråga handlade om Vattenfalls globala ansvar, mer 

precist för det kol som bolaget importerar från gruvbolagen Drummond och Prodeco som har 

verksamhet i regionen Cesar, norra Colombia. I den regionen har illegala och djupt brutala 

paramilitära grupper härskat sedan mitten av 1990-talet. Det finns omfattande vittnesmål som talar för 

att gruvbolagen har finansierat dessa grupper i syfte att rensa ut kritiska fackföreningskämpar, 

miljöaktivister och människorättsförsvarare. Min kollega Birger Lahti ställde frågor om den eventuella 

försäljningen av brunkolen. Se våra inlägg och Vattenfalls svar på: 

https://jensholm.se/2016/04/27/vattenfall-colombia-kolet-ansvaret/  

 

Sverige och utsläppen 

Enligt ny statistik från Naturvårdsverket minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige endast med en 

procent under 2015. De territoriella utsläppen av växthusgaser från Sverige låg i fjol på 53,7 miljoner 

ton, enligt statistiken. Transportsektorns utsläpp, som står för en tredjedel av utsläppen, minskade inte 

alls. Ska vi uppnå våra målsättningar måste minskningarna gå mycket fortare. Vi behöver alltså fler  

åtgärder och styrmedel för att minska utsläppen. Därför kräver jag idag en interpellationsdebatt med 

klimat- och miljöminister Åsa Romson. Interpellationen kommer upp på min blogg så småningom. 

Debattdatum är ännu inte satt. 

 

Vänsterpartiets kongress 

På torsdag nästa vecka inleds Vänsterpartiets kongress. Miljö- och klimatfrågor väntas bli ett 

huvudtema. Jag kommer vara där som ombud för Stockholmsdistriktet. Ser fram emot att se till att bra 

förslag blir ännu bättre med en del av alla motioner som har lagts.  

      Jag har nominerats av flera till Vänsterpartiets partistyrelse. Jag har efter noggranna överväganden 

kommit fram till att jag inte kandiderar. Jag tycker att det bör bli färre personer från riksdagsgruppen i 

PS och jag är inte heller föreslagen som ledamot av valberedningen. Jag måste också hushålla med 

min tid och har redan fullt upp med mitt riksdagsuppdrag. Därför kandiderar jag inte. Jag vill passa på 

att tacka alla som nominerat mig.  

 

1 maj 

På söndag är det 1 maj. Jag är huvudtalare i Norrtälje, Lilla torget kl 13.00. Välkommen dit om du har 

vägarna förbi. 

 

Kött- och mjölksubventioner 

I veckan debatterade jag nya kött- och mjölksubventioner med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

Se debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/nya-kott--och-

mjolksubventioner_H310547  

 

Tre viktiga debatter 

Förra veckan deltog jag i tre viktiga riksdagsdebatter, om vatten, livsmedel och djurskydd. Se 

debatterna här: https://jensholm.se/2016/04/29/livsmedel-djurskydd-vatten/  

 

Pressklipp 

Att TTIP försvårar progressiv miljöpolitik 

http://www.internationalen.se/2016/04/ttip-kan-bromsa-omstallningen/ 

Jag är med i Radio Sweden om vilka krav Sverige borde driva mot EU 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6420680 
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Skriver om kött- och mjölksubventioner (inte min rubrik).  

http://www.dagensarena.se/opinion/jens-holm-v-satt-stopp-for-sven-erik-bucht/   

Skriver om att V borde driva köttskatt 

http://www.vansterpartiet.se/vansterpress/ar-det-konsumentmakten-som-ska-minska-

kottkonsumtionen 

Djurens Rätt recenserar djurdebatten i riksdagen 

http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/nej-till-djurskyddsmotioner 

 

Det var allt. Trevlig helg, valborg och 1 maj, 

 

Jens 

 

P S Jag säger som jag gjorde förra veckan. Hoppas vi snart kan återgå till att diskutera politik istället 

för en massa symbolfrågor. Varför S och MP inte stoppar Vattenfalls kolförsäljning i Tyskland är en 

fråga som tyvärr hamnat i skymundan av vem som inte skakar hand med vem samt vem som varit på 

möten där de inte borde ha varit. Blir det bättring nu? Hoppas det. 
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