
Riksdagen, 2018-01-26 

 

Hej alla, 

Sagt av en liberal i veckan: ”Din bok har verkligen förändrat mig. Jag håller med om 85 procent, 

minst.” Det värmde, eller skulle jag bli oroad för att en liberal instämmer i så mycket? 

 

Öppna EU-möten 

EU lider av stora demokratiska brister. Öppna EU-nämndssammanträden vore ett sätt att flytta EU-

politiken lite närmare medborgarna. Jag är besviken över att partier som MP och C som tidigare talat 

om öppna EU-möten nu har svikit och röstat ned vårt förslag. Läs mer om vårt förslag till den 

parlamentariska EU-kommittén som presenterat sitt betänkande i veckan: 

http://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-kraver-oppna-moten-i-eu-namnden  

 

Arlandas expansionsplaner och klimatet 

Den här debatten ser jag fram emot. Arlandas ledning, tydligen uppbackade av infrastrukturminister 

Tomas Eneroth (S), vill trefaldiga flygtrafiken på Arlanda. Mer flyg innebär ökade utsläpp. Hur väl 

rimmar det med våra klimat- och miljömål? Det rimmar inte alls, skulle jag vilja påstå. 

     Se min interpellation nedan till klimatminister Isabella Lövin (MP). Debattdatum ännu inte klart. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/arlandas-expansionsplaner-och-

paverkan-pa-klimatet_H510338  

 

Sverige måste säga nej till nytt plundringsavtal med Marocko 

EU-kommissionen vill förlänga EUs fiskeriavtal med Marocko och EU vill att avtalet ska fortsätta att 

gälla även på det ockuperade Västsahara. Oacceptabelt, och här måste regeringen säga nej. I förra 

nyhetsbrevet såg ni när jag avkrävde ett svar från Gustav Fridolin om detta. Nu har jag lyckats få till 

en överläggning om avtalet i Miljö- och jordbruksutskottet. Ansvarig minister kommer dit på torsdag 

nästa vecka. Då förväntar jag mig ett klart och tydligt nej från den svenska regeringen. 

 

Informationskampanjer räcker inte mot sopberget 

Utredningar, samtal och informationskampanjer... Vill verkligen inte Karolina Skog och MP agera 

hårdare mot engångsmuggarna? Läs mina kommentarer om avgift på engångsmuggar. 

https://jensholm.se/2018/01/26/minska-engangsmuggarna/  

 

På gång 

Ti Pratar om Om inte vi, vem? på Kafé Marx i Sthlm, 18.30. Välkommen 

On debatt om jakt i kammaren 

To Då ska vi få regeringen att säga nej till Marockoavtalet och stå upp för Västsahara. 

 

Pressklipp 

Om Arlanda och klimatet 

http://effektmagasin.se/klimatpolitiska-radet-kan-sattas-pa-prov-direkt-ar-en-utbyggnad-av-arlanda-

forenlig-med-klimatmalen/ 

Om öppna EU-möten 

https://www.europaportalen.se/2018/01/krav-pa-oppna-eu-moten-i-sverige  

I Studio ett om päls (scrolla ned till "Pälsdjursdebatten i Sverige") 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6867127 

Välkomnar förslaget om vinstbegränsning 

https://arbetet.se/2018/01/19/spridda-reaktioner-pa-forslag-om-vinsttak/ 

Vår kritik mot nya djurskyddslagen 

https://nyadagbladet.se/inrikes/regeringen-lanserar-ny-djurskyddslag/ 

Jag tycker S ska gå till botten med sina metoo-anklagelser 

https://www.dn.se/nyheter/politik/riksdagen-undviker-fragan-om-fortroende-for-ahlin/  

 

 

Det var allt. Trevlig helg, 
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Jens 

 

P S Igår var jag inbokad för en radiodebatt med infrastrukturminister Tomas Eneroth om Arlanda och 

klimatet. Jag såg fram emot den, särskilt med tanke på att han redan ändrat tiden två gånger. Döm om 

min förvåning – och besvikelse – när ministern nu återigen med kort varsel ställde in samtalet. Något 

skäl gavs inte, ej heller ny tid. Skäl? Feghet kanske? 


