
Riksdagen, 2018-05-25 

 

Hej alla, 

EU-nämnd idag. Vi diskuterade bl a det s k Euratomfördraget och förlängningen av de subventioner 

som finns till kärnkraftsforskning som finns inom det fördraget. 770 miljoner euro, ca 7,7 miljarder 

kronor kommer läggas de kommande två åren på stöd till kärnkraft inom ramen för Euratom. Nej, 

tack. Lägg de pengarna på något bättre sa jag. Förvånade över att inte fler partier anslöt sig till den 

kritiken. 

 

Utsläppen minskar inte tillräckligt fort 

I veckan har naturvårdsverkets utsläppsstatistik presenterats. 2017 minskade utsläppen i Sverige med 

1,4 procent. Det är bra att de minskar, men det är inte i linje med de svenska klimatmålen. Vi borde 

minska utsläppen med 5-10 procent årligen. Vi måste därför skala upp ambitionerna väsentligt. 

 

Ett rättvist och hållbart Europa 

Igår hade jag förmånen att berätta om Vänsterpartiets EUpolitik på Europahuset. EU är inne på fel 

utveckling. Tillsammans med moderna vänsterpartier i resten av Europa driver vi konkreta förslag på 

hur vi kan få Europa på rätt kurs. Läs mitt anförande här: https://jensholm.se/2018/05/24/ett-rattvist-

och-hallbart-europa/ Vi länken kan du också klicka dig fram till den webbsändning med intervju som 

gjordes.  

 

Utfasningsplan för de subventioner som utarmar miljön 

I måndags debatterade jag miljöskadliga subventioner med finansminister Magdalena Andersson. Det 

är inte rimligt att vi subventionerar det som skadar vår miljö med upp till 60 miljarder varje år. Pengar 

som hade kunnat gå till att ställa om Sverige blir nu vinster i storföretags bokslut eller skatterabatter 

för redan välbeställda. I internationella sammanhang kräver regeringen att andra länder ska fasa ut sina 

miljöskadliga subventioner, men varför görs så lite på hemmaplan. Vad svarade ministern? Och vad 

säger statsbudgeten numera, efter Vänsterpartiets påtryckningar, om miljöskadliga subventioner? Läs 

mer här: https://jensholm.se/2018/05/23/utfasningsplan-for-miljoskadliga-subventioner-2/  

 

Gynnande av biogas 

Biogas är en fantastisk energikälla som alla partier säger sig vilja värna om. Regeringen har vid 

upprepade tillfällen sagt att de ska återkomma med konkreta förslag på hur biogasen ska kunna få 

långsiktigt goda villkor. Vad säger energiminister Ibrahim Baylan? Läs min interpellation: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/gynnande-av-biogas_H510558 

På måndag 4 juni blir det debatt i kammaren. 

 

Samtyckeslag – äntligen 

I onsdags röstade riksdagen för en förbättrad sexuallagstiftning med en samtyckeslag. Ett stort steg 

framåt för ett mer jämställt Sverige.  

 

Sjöstedts tal till nationen 

Ni missade väl inte Jonas Sjöstedts tal till nationen? Här kan ni se det: 

https://www.svtplay.se/video/18088146/tal-till-nationen-mitt-sverige-2028/tal-till-nationen-mitt-

sverige-2028-avsnitt-3  

 

Gör det lättare att ta tåget i Europa 

Idag skriver jag tillsammans med Deniz Butros om att det måste bli lättare och billigare att åka tåg i 

Europa. Det finns massor av saker som skulle kunna göras av oss och av EU. Läs vår artikel här: 

https://www.etc.se/debatt/underlatta-tagresandet-i-europa  

 

GDPR 

Idag träder EUs dataskyddsförordning GDPR ikraft. Det här nyhetsbrevet skickas endast till de som 

aktivt bett om det. Om du inte vill fortsätta få det är det bara att mejla mig eller avregistrera dig själv 
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(längst ned i de mejl som skickas ut via Mailchimp). I övrigt hänvisar jag till Vänsterpartiets 

integritetspolicy https://www.vansterpartiet.se/integritetspolicy/  

 

Pressklipp 

Om vår EU-politik 

https://www.europaportalen.se/2018/05/holm-se-over-eus-flyktingavtal-med-turkiet 

Om vår EU-politik, mer 

https://bors-nliv.svd.se/index.php/news/detail/2dd202b0-43ab-4cac-a375-a46eed126cfe 

Om vår EU-politik, ännu mer 

https://www.altinget.se/eu/artikel/holm-v-eu-agnar-sig-aat-marknadsfundamentalism 

Underlätta för tågresandet i Europa 

https://www.etc.se/debatt/underlatta-tagresandet-i-europa 

Min debatt om miljöskadliga subventioner 

http://effektmagasin.se/oklart-vilka-miljoskadliga-subventioner-regeringen-vill-fa-bort/ 

Vårt frukostseminarium om djurfri kosmetika och ett globalt förbud 

https://jessicas-skona-varld.femina.se/dags-att-stoppa-djurforsoken/ 

 

På g 

Lö 11.00 Biståndsdebatt Hilton, Sthlm, 13.00 Talar på Djurens Rätts årsstämma 

Lö Partistyrelsemöte 

Sö Partistyrelse 

Må-ti studiebesök Koster, Västkusten 

 

Det var allt. Njut av solen, 

 

Jens 

 

P S Håller tummarna för att irländarna röstar för pro-abort idag i folkomröstningen. 
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