
Riksdagen, 2017-01-20 

 

Hej alla, 

Mina nyhetsbrev går ut till nästan 500 personer. Jag lägger endast in de som aktivt bett om att få mina 

utskick. Jag spammar ingen. Jättekul med ett sådant intresse, tycker jag. Vet du någon mer som vill ha 

mina nyhetsbrev be dem anmäla sig på: https://jensholm.se/ klicka på ”Nyhetsbrev” längst upp. De 

kan också skicka ett mejl direkt till mig, jens.holm@riksdagen.se så fixar jag det.  

 

M+SD= sant 

Moderaternas Anna Kinberg Batra hoppas kunna fälla regeringen-Löven med stöd av SD. 

Moderatledaren uppmanar nu också sina riksdagsledamöter att bjuda in SD i stugvärmen och aktivt 

samarbeta med dem i riksdagsutskotten, något som hittills inte har skett. Det är grumliga vatten 

Moderaterna fiskar i. Tack och lov har C och L tydligt uttalat att de inte kommer att gå på den inslagna 

moderatlinjen. Och visst osar Kinberg Batras utspel desperation. Moderaterna verkar vara beredda att 

göra vad som helst för att locka till sig SD-väljare. Kanske är det projektet Alliansen som blir den 

stora förloraren? Deras stora grej var ju att de kunde visa att de kunde styra ihop. Nu är de helt oense i 

den viktigaste frågan, nämligen hur ett borgerligt maktövertagande skulle se ut. Hoppas ändå att det 

här snart blåser över. Sverige behöver mer debatt om hur vi bygger ett bättre land, inte om vem som 

ska regera med vem. Politiken är viktigare än spelet. 

 

De superrika och utsläppen 

Hjälporganisationen skrev bra om världens superrika på DNdebatt nu i veckan. De presenterade den 

smått hissnande uppgiften om att världens åtta rikaste personer (män) äger lika mycket som 3,5 

miljarder av världens övriga invånare. Skillnaden mellan de rikaste och fattigaste i världen har aldrig 

varit större än idag. Världen är i stort behov av omfördelning, mellan Nord och Syd och mellan rika 

och fattiga inom de respektive länderna. Den saken är klar. I sammanhanget kan det vara värt att 

påminna om att liknande asymmetrier finns om vi tittar på världens utsläpp av växthusgaser. Den 

rikaste tiondelen i världen släpper ut nästan hälften av världens växthusgaser. Läs mer på: 

https://jensholm.se/2017/01/16/de-superrika-och-utslappen-dags-att-agera/  

 

Nollutsläpp när? 

Jag har fått besked om vad som gäller för nollutsläpp i Sverige. Det ska bli tidigare än 2050 iallafall. 

Alltid något: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-

fraga/nollutslapp_H412617  

 

Öka Världsbankens klimatinvesteringar 

Läs mina frågor till finansminister Magdalena Andersson om Världsbanken och klimatet: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/okad-andel-klimatrelaterade-

investeringar-hos_H411652 och en till på samma tema: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/_H411653  

 

Inte OK att miljöstöden dröjer 

Läs min fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/forsenade-utbetalningar-av-stod-fran_H411664  

 

Trump 

Ikväll svärs Donald Trump in som USAs 45e president. Det enda positiva är att det kommer att 

demonstreras mot hans reaktionära politik runt om i världen. Så även i Stockholm. Välkommen 

imorgon, lö, till Sergels torg kl 13.00. Jag talar för Vänsterpartiet. Se mer: 

https://rottforum.wordpress.com/2017/01/18/programmet-klart-for-anti-trump-day-sthlm-21-januari-

kl-13-pa-sergels-torg/  

 

På gång 

Imorgon 13.00  demo mot Trump, Sergels torg 

On 25/1 Seminarium om konsumtion och klimat, Handelshögskolan 
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To 26/1 till Sandviken 

 

Pressklipp 

Om att fasa ut miljöskadliga subventioner 

http://www.altinget.se/miljo/artikel/regeringen-kartlagger-subventioner-som-

skadar?ref=newsletter&refid=1375&SNSubscribed=true&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=miljo 

Om när Sverige ska ha nollutsläpp 

http://effektmagasin.se/fossilfritt-sverige-star-sjalvfallet-bakom-miljomalsberedningens-mal/ 

Mer om nollutsläpp 

http://effektmagasin.se/fragetecken-kring-uttalande-fran-fossilfritt-sverige-samordnare/ 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Avgående presidenten Barack Obama hann nu i veckan med att benåda visselblåsaren Chelsea 

Manning samt ett par hundra dömda personer till. Mycket bra! Nu hoppas vi att Edward Snowden 

snart också kan få leva i frihet. 
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