
Kafé Marx, 2018-01-19 

 

Hej alla, 

Vad härligt med snö och minusgrader. Kanske kan det bli lite längdåkning i helgen… 

 

Regeringen säger väl nej till plundringsavtal mot Västsahara? 

Igår frågade jag Gustav Fridolin (MP) om varför regeringen inte har satt ned foten och säger nej till 

nytt fiskeriavtal med Marocko, som troligen innebär fortsatt fiske på Västsaharas vatten. Fridolin var 

kritisk till ett nytt avtal. Bra, men då måste regeringen också säga det klart och tydligt samt informera 

oss i EU-nämnden. 

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H5C120180118fs 

 

Ge fredspriset till Snowden 

I veckan har jag och ett antal riksdagskollegor nominerat den amerikanske visselblåsaren Edward 

Snowden till Nobels fredspris. Det är bara nationella parlamentariker, professorer och ett antal andra 

potentater som får nominera, så det är klart att man vill passa på. Läs vår nominering här: 

https://jensholm.se/2018/01/17/ge-fredspriset-till-edward-snowden/ 

 

Fossilfria pensioner? 

I veckan har jag debatterat fossilfria AP-fonder med finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Jag 

ville att Bolund skulle verka för att de fossila innehaven – i kol, olja och gas – måste fasas ut från våra 

pensioner. Bolund tyckte att de förslag till nya placeringsdirektiv kommer att verka i just den 

riktningen. Men i de nya förslagen, som än så länge bara är en promemoria (men Bolund vill att det 

ska läggas fram till riksdagen ”så fort som möjligt”) är ekonomisk avkastning det överordnade målet 

och någon referens till Parisavtalet görs öht inte. Nej, det håller inte att grönmåla på det viset; beskriva 

de nya placeringsreglerna på ett sätt som inte stämmer med verkligheten.  

 

CETA – nej tack 

Ett avtal där bolag kan stämma stater? Där det blir svårare att lagstifta progressivt? Nej, tack. Läs vår 

motion mot det s k CETA-avtalet mellan EU och Kanada, där vi yrkar på avslag. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-proposition-

20171860-avtal-om_H5023950 Det ska bli intressant att se hur CETA-kritiker från t ex MP kommer 

att rösta när det blir aktuellt för votering troligen i mars.  

 

Jämlikhet och klimatansvar 

Se gärna Jonas Sjöstedts inledningsanförande från partiledardebatten i riksdagen nu i onsdags där han 

talade om #metoo samt vår tids två stora utmaningar; ojämlikhet och klimatförändringen. Till skillnad 

mot många dysterkvistar i debatten pekade Sjöstedt att det finns lösningar på dessa utmaningar 

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H5C120180117pd 

 

Hårdare tag mot miljöbrotten 

Nästan 90 procent av alla anmälningar om misstänkta kemikaliebrott läggs ned. Rimligt? Finns det 

bättre sätt att se till att bolag inte släpper ut farliga kemikalier? Ja, det gör det. Se min debatt med 

miljöminister Karolina Skog, som glädjande nog välkomnade mitt förslag om miljösanktioner. 

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/sanktionsavgift-vid-

kemikaliebrott_H510246  

 

Avgift på engångsmuggar 

I Storbritannien förbereds avgift på engångsmuggar. Vad säger miljöminister Karolina Skog om det? 

Läs min fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/miljoavgift-pa-

engangsmuggar_H511571  

 

Gröna jobb i skogen 
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Äntligen mer pengar till att anställa långtidsarbetslösa för arbete i skogen. En bra rödgrön satsning 

som V drivit gentemot regeringen. http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/grona-jobb-for-

langtidsarbetslosa-och-nyanlanda/  

 

Pressklipp 

Bort med kol, olja och gas 

http://effektmagasin.se/bort-med-kol-olja-och-gas-fran-vara-pensioner/  

Inte var dag man är med i Proletären 

http://www.proletaren.se/utrikes-latinamerika/om-kuba-kan-bista-sa-kan-sverige 

Min fråga om engångsmuggar 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/v-hur-ska-engaangsmuggarna-minska  

 

På gång 

On 18.00 talar om Om inte vi, vem? i Järfälla, (Jakobsbergs folkhögskola) V lokalt arrangerar. 

Fre 9.00 EU-nämnd 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Fantastiskt att den norska regeringen beslutat att pälsfarmning ska beslutas. Annars är det inte 

mycket positivt att säga om den regeringen, som har främlingsfientliga Frp i koalitionen. 
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