
Riksdagen, 2016-11-11 

 

Hej 

Även denna fredag innehåll ett långt sammanträde med EU-nämnden, med fyra olika ministrar och en 

statssekreterare. Återigen försöker EU-etablissemanget ta steg närmare ett EU-försvar i den föreslagna 

”Globala strategin”, EU ska anta en budget för 2017 och som vanligt finns det starka krafter för att öka 

pengarullningen till Bryssel och... och det här är viktigt; Sven-Erik Bucht kommer lyfta 

djurtransporterna på jordbruksmötet nästa vecka. Han kommer bl a kräva en ny transportförordning 

som tar större hänsyn till djuren. Kanske gör han det efter att Djurens Rätt, tusental människor och en 

och annan riksdagspolitiker har tjatat på honom att han ska göra just detta. I vart fall; vi lyfter på 

hatten och önskar lycka till! 

 

USA – kallduschen 

Donald Trump har vunnit presidentvalet i USA. Representanterna får majoritet i både senat och 

representanthus. Vad säger man? Vilken kalldusch! Jag är faktiskt fortfarande i någon form av 

chocktillstånd. Men jag lovar, om några dagar har jag tagit mig ur detta och kommer handla enligt Joe 

Hills devis: Sörj inte – organisera er. Hoppas det också gäller er andra. Jag har skrivit några rader på: 

https://jensholm.se/2016/11/09/sa-fel-man-kan-ha/  

 

COP22 – klimatmötet 

I veckan har klimattoppmötet COP22 i Marrakech, Marocko, inletts. I år reser jag inte till 

klimattoppmötet. Det är ett otroligt viktigt möte, men att resa till en ockupationsmakt som Marocko 

funkar inte. Däremot hade jag en bra debatt med klimatminister Isabella Lövin nu i veckan om vad 

Sverige kommer bidra med på COP22. Se hela debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/klimattoppmotet-cop22_H41063  

 

CETA och TTIP 

På tal om debatter har jag debatterat avtalen CETA och TTIP med handelsminister Ann Linde. Du kan 

se båda debatterna här.  

CETA: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/ceta-avtalet_H41035 

TTIP: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/oppenhet-i-ttip_H41049  

 

Vinster i välfärden 

Nu i veckan presenterades den 850-sidor långa utredningen om hur vinster i välfärden ska kunna 

begränsas. Utredaren Illmar Reepalu föreslår ett vinsttak på 7 procent av det insatta kapitalet och en 

mängd andra saker. Det är inte en perfekt utredning, men ett bra första steg mot bättre ordning inom 

välfärden. Nu kommer utredningen analyseras noga sedan är det tänkt att regeringen ska lägga fram ett 

lagförslag till riksdagen. I dagsläget verkar både borgerliga och SD vilja försvara bolagens 

miljardvinster, men de talar emot sina egna väljare. Därför gäller det att vinna opinionen. 

 

Pressklipp 

Ann Linde svarar mig om TTIPhemlighetsmakeriet 

http://www.etc.se/debatt/mesta-mojliga-oppenhet-om-ttip 

Inför min COP22debatt med Lövin 

http://www.altinget.se/miljo/artikel/holm-vill-veta-lovins-forhandlingsstrategi 

Debatten med Lövin om COP22 

http://www.altinget.se/miljo/artikel/uteslutet-med-svenskt-solo-i-marrakech 

Jag kritiserar CETA 

https://inkopsradet.se/hallbarhet/frihandelsavtal-paverkar-upphandling/ 

Om vår protestskrivelse om oljeledningen i North Dakota 

http://www.svd.se/trump-investerar-i-kritiserat-oljeprojekt/i/senaste 

Om hemlighetsmakeriet i TTIPförhandlingarna 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23807904.ab 

 

Det var allt. Trevlig helg. 
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Jens 

 

P S Den kanadensiska sångaren och poeten Leonard Cohen har gått bort. Vad synd. Jag gillade 

honom. Bästa sång: The Partisan.  

 


