
Riksdagen, 2018-09-21 

 

Hej alla, 

Har just haft EU-nämnd. Återigen kan vi konstatera att EUs ledare alltför lättvindligt dansar efter de 

högerextremas pipor. Det som tidigare hade varit en omöjlighet med nya murar runt EU och nu till och 

med en kår av 10 000 EU-gränsvakter har nu blivit konkreta EU-förslag, och inte ens Sverige markerar 

tydligt motstånd. Det gjorde åtminstone jag, vid dagens EU-nämnd. 

 

Valet sluträknat 

När alla rösterna är omräknade och kontrollerade kan jag konstatera, som i förra nyhetsbrevet, att jag 

är invald till riksdagen från Stockholms stad. Dessutom har 962 personer kryssat mitt namn i 

Stockholms stad och län. Otroligt hedrande. Tack. Jag är taggad till tusen för fyra år till av rättvisa och 

klimatkamp. 

 

Talmansval 

På måndag kommer vi i riksdagen att välja nya talmän. Vi kommer utmana Sverigedemokraterna i 

valet av andra vice talman. Att vara talman är ett av Sveriges finaste uppdrag, och som talman är man 

en symbol för riksdagen och hela vårt land. Där bör vi inte ha en person som har poserat med SS-

soldater och som inte kan säga om judar och samer är svenskar. Därför föreslår vi Lotta Johnsson 

Fornarve (V) som andra vice talman. Vi hoppas att alla progressiva ledamöter röstar för vårt förslag 

och att vi därmed kan fälla SD. Omröstningen kommer vara sluten, så alla ledamöter kan lugnt röstar 

med sitt samvete.  

   Tilläggas kan att eftersom Centerpartiet är ett något större parti än V föreslog vi först för C att de 

skulle kandidera, då hade vi isåfall röstat för den kandidaten, men när C inte ville göra det lägger vi nu 

fram vårt eget förslag. 

 

Ska statliga bolag motarbeta höjda klimatmål? 

Det här är mycket upprörande: Dagens Industri avslöjade igår att Svenskt Näringsliv motarbetar höjda 

klimatmål på EU-nivå. I SNs styrelse sitter företrädare för flera av våra svenska största statliga bolag, 

som Vattenfall, SJ och LKAB. Förutom att det är anmärkningsvärt att statliga bolag överhuvudtaget är 

medlemmar i höger-lobbyorganet Svenskt Näringsliv är det oacceptabelt att de medverkar i lobbandet 

mot en bättre klimatpolitik. Regeringen måste agera. Därför kräver jag idag att näringsminister Mikael 

Damberg (S) agerar. Se mer här: https://jensholm.se/2018/09/21/ska-statliga-bolag-motarbeta-

klimatmalen/   

 

Skydda visselblåsarna 

Visselblåsare ska skyddas i Europa. Vem minns inte när Edward Snowden avslöjade NSAs 

spionerande på miljontals människor och organisationer. Med förslaget till ny EU-lag kommer 

visselblåsare som Snowden i framtiden att skyddas. Förslaget har klubbats i ett utskott i EU-

parlamentet och kommer förhoppningsvis att tas i plenum om några veckor. Även om vi har lag om 

meddelarfrihet i Sverige borde mer också kunna göras här hemma för att skydda visselblåsare. Här kan 

du läsa EU-förslaget om visselblåsarskydd: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/

0218/COM_COM(2018)0218_EN.pdf  

 

Självkörande bilar 

I måndags deltog jag på intressant seminarium om självkörande bilar. Du kan se det här: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2095&v=5h7GVTgF2Xs Jag kommer in vid samtalet 

som startar efter 51,00 min. Självkörande bilar kan vara bra, men då måste politiker och myndigheter 

bestämma sig för vad vi ska ha dem till, och framför allt att de ska bidra till minskad bilism och 

utsläpp. 

 

På g: 

Må 11.00 val av talman till riksdagen 
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Ti 14.00 riksdagens öppnande (följ på TV), dessförinnan ev förtroendeomröstning om statsministern 

(vi kommer stödja Stefan Löfven). 

Fr EU-nämnd 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Instämmer med Jonas Sjöstedt:  "Jag förstår varför Jan Björklund vill ha mer matte i skolan om 

han inte förstår att 144 är mer än 143." Just så! De borgerliga får ta och lära sig att räkna och inse 

vilket block som är störst. 


