
Enskede, 2017-02-24 

 

Hej alla, 

Vad fint att snön är tillbaka igen. Kommer lägligt till oss stockholmarnas sportlov.  

      Det har varit en hektisk vecka, som vanligt med EU-nämnd idag, fredag. 

 

Klimatpositionen förbättrad 

Det kanske var fler än jag som satte morgonkaffet i vrångstrupen när man hörde klimatminister 

Isabella Lövin på radion igår. I praktiken sa hon att det inte gick att förbättra EUs handelssystem för 

utsläppsrätter och att hon hade lagt ned ambitionen om att göra det. Det här kritiserade jag och några 

till hårt både i Miljö- och jordbruksutskottet och idag på EU-nämnden. Och, vet ni vad; vi fick faktiskt 

in en del tydliga förbättringar i den svenska positionen. Nu lovar Lövin att hon ska driva på för en 

brantare s k reduktionskurva för utsläppsrätterna. Det innebär, om det går igenom, att fler 

utsläppsrätter ska tas bort från systemet och kraven på utsläppsminskningar i EU skärps. Det hade inte 

hänt om inte vi i Vänsterpartiet hade tryckt på. Kul när saker och ting ändå blir bättre, även om det är 

en bra bit från hur vi vill ha det. 

     Läs mer: https://jensholm.se/2017/02/24/fall-framat-om-handelssystemet/  

 

Hur minska plastpåsarna? 

Nu har jag fått svar på min fråga om en skatt på plastpåsar. I andra länder där det införts har det 

inbringat pengar till statskassan och minskat konsumtionen plastbärkassar med nästan 90 procent. 

Finansminister Magdalena Andersson utesluter inte förslaget men vill börja med 

informationsåtgärder. Jag kan säga redan här och nu, att bara informera konsumenterna räcker inte. 

Mer måste göras för att minska användningen av plastpåsarna. Vi får fortsätta att trycka på med andra 

ord. Läs Anderssons svar: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-

fraga/beskattning-av-plastbarkassar_H411850  

 

Kemikaliedebatt 

I veckan har vi bl a debatterat ”En giftfri vardag”, som till stor del handlade om kemikalier. Jag tog bl 

a upp hur Vänsterpartiet vill reformera EUs kemikalielagstiftning, REACH. Se hela debatten här: 

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/giftfri-vardag_H401MJU7  

 

Pressklipp 

Kritiserar EUs Libyenuppgörelse 

http://www.etc.se/utrikes/en-miljon-manniskor-fast-i-libyen-eu-skjuter-ifran-sig-ansvaret 

 

På gång 

Nästa vecka är jag på sportlov. Inget nyhetsbrev då 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens  

 

P S I veckan träffade jag en skolklass med nyanlända flyktingungdomar. Flera hade inte varit i Sverige 

mer än ett år, men vi konverserade ändå helt begripligt på svenska. Ett återkommande tema var; 1) Vi 

vill ha permanenta uppehållstillstånd, inte osäkra temporära 2) Vi vill ha en meningsfull 

sysselsättning; jobb eller utbildning. Det tolkar jag som: Vi vill stanna kvar i Sverige och bidra till 

samhället som alla andra. Ska det vara så svårt att investera massivt i utbildning och schyssta jobb för 

dessa nya medborgare? En amnesti för alla som väntat på uppehållstillstånd mer än ett år till att börja 

med, kanske? 
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