
Hej alla, 

Det känns alltid bra att få rätt. I det här fallet ännu mer. Den tunga auktoriteten efter den andra har 

konstaterat att regeringen visst kan stoppa Vattenfalls brunkolsaffär med tjeckiska EPH. De s k 

ägardirektiven står inte i vägen, som S och MP brukar säga. Och nu senast, i Dagens Industri, sa också 

Vattenfalls egen ordförande Lars G Nordström att det är regeringen som bestämmer i frågan. Så, vad 

väntar ni på MP och S? Inte ska ni låta era fagra löften om fossilfrihet och kolet i marken bara gå upp i 

rök hos ett tjeckiskt skumraskföretag. Eller? 

 

TTIP – hotet mot miljön 

Otroligt bra debattartikel från Naturskyddsföreningen och Greenpeace om avtalet TTIP som ett hot 

mot progressiv miljöpolitik. http://www.dn.se/debatt/med-ttip-avtalet-riskeras-skyddet-for-halsa-och-

miljo/ I veckan talade jag om TTIP i Björkhagen, Stockholm. Bra uppslutning och ett glödande 

engagemang från publiken. Och på tisdag kommer jag debattera avtalets påverkan just miljön med 

näringsminister Mikael Damberg. Debatten (i riksdagen förstås) blir troligen på kvällen och går att 

följa på riksdagen.se Läs IPn här: http://www.dn.se/debatt/med-ttip-avtalet-riskeras-skyddet-for-halsa-

och-miljo/  

 

Klimatdebatt med Romson 

På tal om IP-debatter. På tisdag debatterar jag också klimatpolitik med klimat- och miljöminister Åsa 

Romson i det som blir en av hennes absolut sista debatter i riksdagens kammare. De svenska 

utsläppen minskar nästan inte längre, mer måste göras. Vad anser ministern? Läs IPn här: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/atgarder-och-styrmedel-for-

minskade-utslapp_H310614 Samma som ovan; debatten kan följas på riksdagen.se och troligen på Svt 

om den blir innan kl 16.00, vilket jag tror. 

 

Michelle Bachelet och mapuchefolket 

I veckan har Michelle Bachelet, Chiles första kvinnliga president, talat i riksdagen. Bachelet var ju 

själv en motståndskvinna under Pinochets diktaturtid. Så det var förstås ett historiskt ögonblick att hon 

kunde tala för oss i riksdagen. Hon sa många bra saker om de reformer som hon driver igenom i Chile 

just nu, t ex om vikten av bekämpa klyftor mellan rika och fattiga samt kvinnors rättigheter. Hon tog 

också upp miljön, även om det inte var huvudtemat. 

     Som riksdagsledamot skulle jag ha haft möjlighet att ställa frågor till henne. Det ville jag göra och 

hade därför förberett en fråga om ursprungsfolkets situation i Chile. Dessvärre gav hon ganska långa 

svar och formaliaprocedurer tog lite för lång tid under sessionen i riksdagens andrakammarsal så jag 

fick inte tid att ställa min fråga. Du kan läsa den här istället (den är också skickad till Chiles ambassad 

här i Sverige). https://jensholm.se/2016/05/11/michelle-bachelet-och-mapuchefolket/ 

 

Vänsterkongressen – miljön först 

Förra veckan hade vi kongress i Vänsterpartiet. En massa bra beslut togs, inte minst på miljöområdet. 

Nu finns ekoeko-programmet och i partiprogrammet står det att ”den långsiktiga miljöhänsynen” är 

överordnad andra intressen. Toppen! Läs mer: https://jensholm.se/2016/05/07/vansterkongressen-

miljon-forst/  

 

Pressklipp 

I DN om ekoeko-programmet 

http://www.dn.se/nyheter/politik/rode-sjostedt-vill-bli-gronare-an-mp/ 

I Flamman om CO2skatten (där det blev en halv seger) 

http://flamman.se/a/hog-tid-att-v-omfamnar-koldioxidskatten-fullt-ut 

 

 

Nästa vecka 

Ti: IP-debatt om klimat, IP-debatt om miljön och TTIP. 

Torsdagsmorgon: Arrangerar frukostseminarium i riksdagen om s k Bonus Malus, styrmedel för 

minskade utsläpp från privatbilism. Mejla mig om du är intresserad. 
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Lö 21/5 Talar på Malmö klimatfestival. Missa inte om du är i Skåne. 

http://www.klimatfestivalenmalmo.com/   

 

Det var allt för nu. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Blir mållös av turerna kring MP. Ett mediespinn i sällan skådat tempo. Är det så här det ska vara? 

Vad får vi för politiker om man alltid måste dansa efter mediernas pipa? Beklagar att Åsa Romson 

avgår som minister, en av regeringens mest kompetenta. Förvånas över att ett feministiskt parti endast 

sparkar kvinnan och behåller mannen som språkrör.  

http://www.klimatfestivalenmalmo.com/

