
Enskede, 2017-11-24 

 

Hej alla, 

Idag är det nåt som heter Black Friday och vi uppmanas att konsumera mer än någonsin. Jag uppmanar 

er att istället gå en promenad, prata med en vän, lyssna på musik, läsa en bok eller spela badminton 

med barnen. Det finns så mycket vi kan göra som är utvecklande och kul och som inte tär på våra 

gemensamma resurser. Shopping är inte något sånt. 

     På tal om konsumtion och utsläpp. Igår tog jag upp Black Friday och behovet av politiska beslut för 

minskade utsläpp från konsumtionen med miljöminister Karolina Skog. Se vårt meningsutbyte här: 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H5C120171123fs (scrolla fram till 

19,15 min). 

 

Budget antagen 

I veckan har riksdagen klubbat ramarna för statsbudgeten, d v s hur mycket pengar som får spenderas. 

Därmed är budgeten för 2018 i praktiken antagen, och ökade anslag till välfärden och miljön blir alltså 

verklighet. Nu ska bara alla de 27 olika utgiftsområdena debatteras och röstas om.  

 

Låt inte handelsdogmen övertrumfa miljön 

Det är bra med internationell handel, men handeln i sig får inte bli ett hinder för en progressiv politik. 

Det är tyvärr fallet idag. Handelsavtal inom WTOs regi och andra avtal försvårar våra möjligheter till 

en progressiv miljö- och klimatpolitik, att stärka folkhälsan, djurskyddet och annat. Ja, det finns flera 

exempel på där bra miljöförslag har stoppats eller fått göras om i grunden för att den internationella 

konkurrensen har bedömts som viktigare. Ska det vara så? 

     Jag ser fram emot att debattera dessa frågor med EU- och handelsminister Ann Linde (S). Kommer 

Sverige verka för att stärka miljöns ställning nu då vi har chansen då det är dags för WTOs toppmöte? 

Debatten blir någon gång under dagen fredag 1 december. Läs mer här: 

https://jensholm.se/2017/11/24/lat-inte-varldshandeln-overtrumfa-miljon/  

 

EU-försvar – nej tack 

EU har inrättat ett permanent militärt högkvarter, en klar och tydlig fortsättning i bygget av ett 

gemensamt EU-försvar. Vem vill ha ett sådant? Mycket förvånade vill regeringen det. Vi i 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion där vi yrkar på avslag mot ett svenskt inträde i Pesco, EUs 

militära högkvarter. Dessutom är hanteringen av den här frågan under all kritik. Vi fick endast ett dygn 

på oss att motionera på regeringens proposition. Det vanliga brukar vara 14 dagar. Varför försöker 

regeringen smussla igenom ett så viktigt beslut? Läs den här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20171844-sveriges_H5023939  

 

EUs sociala toppmöte 

Viss var det bra med ett socialt toppmöte i Göteborg, men det är nåt som skorrar falskt i högtidstalen 

om sociala rättigheter när vi samtidigt har ett allt mer tudelar Europa och social dumpning. Se mitt 

meningsutbyte med statsminister Stefan Löfven: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/information-fran-regeringen/aterrapportering-fran-det-sociala-toppmotet-i_H5C120171123ar 

(scrolla fram till 12,00 min). 

 

Bly i flygbränsle 

Märkligt att miljöministern inte vill förbjuda bly i flygbränsle helt och hållet för alla flygfarkoster. Läs 

svaret till mig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/bly-i-

flygplansbransle_H511266  

 

Nu är den här – Om inte vi, vem? 

Igår höll jag min bok ”Om inte vi, vem?” för första gången i min hand. Mäktig känsla. Från och med 

tisdag finns den formellt i handeln. Men vill du kan du beställa den redan nu. Skicka ditt namn och 

adress direkt till info@sjosalaforlag.se Det kommer kosta 100 kr inkl frakt. 

 

Pressklipp 
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Wow! På förstasidan om klimatet, Internationalen 

http://www.internationalen.se/2017/11/det-har-ar-elfte-timmen-for-klimatet/ 

Djurens rätt om min grisdebatt 

https://www.djurensratt.se/blogg/interpellationsdebatt-om-tidigare-avvanjning-av-smagrisar 

 

På g 

Må förslaget på Vs riksdagslista 2018 offentliggörs. Blir jag en av topp-6? Hoppas det. 

Ti min bok ”Om inte vi, vem?” släpps officiellt 

Fr EU-nämnd och interpellationsdebatt om WTO 

Lö Valkonferens i Stockholm. Riksdagslistan klubbas. 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Inte helt förvånad, men ändå tagen av alla metoo-avslöjanden. Ja, fram med allt! Det är dags att en 

gång för alla sätta stopp för övergrepp och kränkningar. 
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