Riksdagen 2017-12-08
Hej alla,
Otroligt besviken på de borgerliga partierna, i synnerhet L och C, som idag på EU-nämnden
tillsammans med SD stoppade regeringens förslag om att rösta för ett ålfiskeförbud i EU. Ålen är akut
hotad och det här var det mest konkreta förslaget på åratal att faktiskt, sent omsider, rädda ålen. Men
istället värnar högern ett begränsat särintresse och säger nej. Kom ihåg det i valrörelsen när vissa av
de borgerliga partierna vill framställa sig själva som gröna.
Brexit
Imorse fick vi besked om att EU och Storbritannien har en överenskommelse om att gå vidare med
Storbritanniens utträde ur EU. Det var väl för väl. Men det mesta återstår att lösa. En nyhet är att
istället för att Storbritannien ska betala en utträdesavgift ska landet istället betala pengar till EU när
det uppstår kostnader. En smart lösning, men det innebär också att man skjuter den kontroversiella
pengafrågan på framtiden.
På plats 5
I helgen valde Vänsterpartiets valkonferens i Stockholm mig till plats 5 på listan till riksdagsvalet.
Eftersom vi har fem platser idag är min plats valbar. Dessutom toppas vår lista av Jonas Sjöstedt som
också förstanamn Västerbottens riksdagslista varifrån han tros kommer bli personvald (han blev det
förra valet) och då åker alla upp ett hack på vår lista. Jag ser fram emot en valrörelse där rättvisefrågor
och byggandet av ett hållbart samhälle kommer att få en framträdande plats. Jag ska iallafall göra allt
jag kan för att det blir så.
Se hela listan här: https://jensholm.se/2017/12/04/plats-5-riksdagslistan/
… och på plats 14
Oj, det här var roligt. Strax under boken Homo Deus och Stephen Hawking över Bokus lista på mest
sålda böcker i kategorin naturvetenskap finns min bok ”Om inte vi, vem?” Se mer:
https://www.bokus.com/topplistor/naturvetenskap-teknik
Pensionerna och utsläppen
Våra pensionsfonder äger fossila tillgångar som motsvarar Sveriges årliga utsläpp tio gånger om.
Regeringen har lagt fram ett förslag, men kommer det verkligen leda till att kol, olja och fossilgas fasas
ut ur AP-fonderna? Debatt med finansmarknadsminister Per Bolund ti 16/-18. Läs min IP:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fossilfria-ap-fonder_H510266
Gemensamt EUförsvar – ska det vara så här?
EU har inrättat ett högkvarter för försvarsfrågor, Pesco. Det är ett solklart ytterligare steg mot ett

gemensamt EU-försvar om ni frågar mig. I veckan har riksdagen klubbat regeringens proposition om
Pesco. I vanliga fall brukar partierna få minst två veckor på sig att motionera på en proposition. Den
här gången fick vi ett dygn (!). Likadant var det när frågan kom upp för beslut på ministernivå, också
den här veckan. Då kom Pesco upp som en s k a-punkt, alltså endast i ett skriftligt förfarande utan
diskussion. Vi i riksdagen hade här t o m mindre än ett dygn på oss att säga jag eller nej. Jo, vi hann
säga nej båda gångerna. Men varför hasta igenom så här omfattande beslut? Tål de inte en närmare
granskning?
Ta tag i miljöbrotten
Det kan inte vara rimligt att nästan alla, ofta mycket välgrundade, anmälningar om misstänkta
miljöbrott på kemikalieområdet läggs ned. Ett sätt att komma till rätta med detta är möjligheten att
myndigheter kan få rätten att införa sanktionsavgifter mot de företag och andra som bryter mot
gällande regler. Debatt med miljöminister Karolina Skog ti 16/1. Läs mer:
https://jensholm.se/2017/12/04/sanktionsavgift-vid-kemikaliebrott/
Debatter
Har debatterat EU-frågor
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/kommissionens-arbetsprogram2018_H501UU4
Och budgeten, utgiftsområdet 23
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/utgiftsomrade-23-areella-naringarlandsbygd-och_H501MJU2
Pressklipp
Vill inte ha vargjakt
https://svenskjakt.se/start/nyhet/jaktpolitiker-om-tilldelningen-for-den-kommande-vargjakten/
Bra inlägg som ref till min artikel
https://www.etc.se/ledare/regeringen-satter-krokben-sig-sjalv-och-klimatet
Öm min bok
http://www.dagensopinion.se/moderat-inspirerade-jens-holm-v-att-skriva-miljöbok
På g
Må ska tala om Om inte vi, vem? för forskare på Chalmers i Göteborg
Ti debatt om miljö och klimat utgiftsområde 20
Fre EU-nämnd
Det var allt. Trevlig helg
Jens

P S Noterar att köttkonsumtionen i Sverige nu minskar något. Kanske början på en miljövänlig,
hälsosam och mer djurvänlig trend?

