
Riksdagen, 2016-06-23 

 

Hej alla, 

Vilken match igår! Turneringens solklara skräll. En seger för lagbygge och samarbete. Ja, jag tänker 

förstås på Islands 2-1 mot Österrike. Att Sverige skulle åka ur var förstås synd, men väntat. Nu håller 

vi på mini-Sverige istället; Island. Det är inte det sämsta. 

 

Fred i Colombia 

Igår nåddes vi av den glädjande nyheten att ett fredsavtal har slutits mellan den colombianska 

regeringen och Farc-gerillan. Latinamerikas äldsta konflikt och ett femtioårigt inbördeskrig går nu 

förhoppningsvis helt och hållet mot sin ände. Medlarländerna Kuba och Norge förtjänar ett stort 

erkännande för detta. Nu börjar en lång och mödosam process i Colombia att implementera avtalets 

alla delavtal och se till att Colombia blir ett land för alla. Ekonomisk rättvisa, jordreform och garantier 

för att alla krafter ska kunna engagera sig politiskt är några viktiga delar av detta. 

 

Klimatstrategin presenterad 

Igår överlämnade vi i Miljömålsberedningen vårt slutbetänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för 

Sverige” (SOU 2016:47) till ministrarna Karolina Skog och Isabella Lövin. Det är överlag ett bra 

betänkande, som vi i Vänsterpartiet står bakom. Och det känns lite som en epok går i graven när vi nu 

efter ett och ett halvt års arbete äntligen kan lämna från oss detta betänkande på 758 sidor. Men vi i 

Vänsterpartiet motsätter oss de sänkta ambitionerna på transportområdet samt att konsumtionens och 

utrikesflygets utsläpp inte omfattas av klimatåtaganden. Läs hela betänkandet samt min reservation 

och särskilda yttrande på: https://jensholm.se/2016/06/23/klimatstrategin-presenterad/ Se också mitt 

svar på DN-debatt: http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-bidrar-inte-till-sankta-ambitionsnivaer/  

 

Klimatdebatt i riksdagen 

På tal om klimat. I veckan har vi debatterat Sveriges klimatpolitik med anledning av den s k 

kontrollstation som regeringen gjort. Vi i Vänsterpartiet föreslog bl a skarpare klimatmål för Sverige 

till 2020. Tyvärr röstades det ned. Se hela debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/debatt-om-forslag/klimat--och-energimalen---kontrollstation-2015-m_H301MJU20  

 

Den nya flyktinglagen – varför sparka på de som ligger? 

Tråkigt att regeringens nya flyktinglagstiftning gick igenom. Vi var iallafall 45 som röstade emot, 30 

som avstod. Läs mer: https://jensholm.se/2016/06/21/flyktinglagen-varfor-sparka-pa-de-som-ligger/  

 

Debatt om Östersjön 

Nästa vecka, tisdag efter lunch, debatterar jag miljöläget i Östersjön. Regeringen borde göra mer för 

att förhindra övergödningen och få bort miljögifter. Läs min interpellation: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/miljotillstandet-i-

ostersjon_H310724  

 

Nej till Bottentrålning i Kattegatt 

Fiskefria området i Kattegatt. Läs min skriftliga fråga: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/skyddet-av-fiskefria-omradet-i-kattegatt_H3111399  

 

Nej till hormonstörande ämnen 

Läs också min fråga om hormonstörande ämnen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/eu-kommissionens-forslag-om-hormonstorande-amnen_H3111362  

 

Sommarläsning – Oligarkerna 

Ett lästips för den som är intresserad av världens största privatiseringsexperiment, Ryssland: 

Oligarkerna av Claes Ericson: https://jensholm.se/2016/06/21/oligarkerna-avskrackande-om-

kapitalism/  

 

Tack Jonas Algers 
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Idag är sista dagen för min praktikant Jonas Algers, som varit med mig i två veckor. Jonas är annars 

student vid universitetet Goldsmiths i London. Jonas har bl a hjälpt mig att skriva texter kring 

handelsavtal och miljö. Jonas, tack för det! 

 

Pressklipp kommer i nästa nyhetsbrev, nästa vecka. 

 

 

Glad midsommar till er alla, 

 

Jens 

 

P S Vad spännande med folkomröstningen i Storbritannien. Blir det ett ”lämna” måste Storbritannien 

förstås få ett bra samarbetsavtal med EU som möjliggör fortsatta studentutbyten, arbete över 

gränserna, miljösamarbete och annat. På tal om spännande val. På söndag håller vi tummarna för 

UnidosPodemos i Spanien. Vänsterpartiet UP är nu nästa största parti i opinionsundersökningarna. 

 

 


