
Riksdagen, 2018-12-14 

 

Hej alla, 

Imorse röstade riksdagen nej till Stefan Löfven som statsminister. Det var väntat. Mest provocerad av 

de olika anförandena blev jag av Annie Lööf. Hon uppmanade på fullaste allvar alla att samarbeta mer 

för att vi ska kunna få en regering på plats. Samarbeta?!? Det är ju hon som haft alla möjligheter att 

samarbeta och lösa regeringskrisen, men sagt nej till allt. Nyvalet ryker närmare, och inte gör det mig 

något. Vi i Vänsterpartiet är väl rustade.  

 

Inget COP24 

En trist effekt av allt budget- och regeringsstrul är att jag var tvungen att ställa in min resa till 

klimattoppmötet COP24. Som utskottsordförande måste jag vara på plats när Trafikutskottet måste 

kallas in till extramöte för att hantera den nya M/KD+SDbudgeten. Och jag måste också vara på plats 

när vi röstar om statsminister, som idag. Det är lite bittert för mig, men det viktigaste är förstås att vi 

får ett bra utfall på mötet. Just nu ser det lite skakigt ut. På tal om att inte komma till COP24 fick jag 

just meddelande från några klimataktivister från Ukraina och Georgien som jag skulle ha träffat i 

Katowice. De blev inte ens insläppta i Polen. Myndigheterna påstod att dessa helt och hållet fredliga 

miljökämpar kunde utgöra ett hot mot rikes säkerhet! Ännu ett exempel på att dagens 

högerkonservativa (för det är en sådan regering Polen har) ser miljö- och klimataktivister som ett hot. 

Miljöaktivister, demokratikämpar, vänster och alla andra – vi måste ena oss mot dessa reaktionära 

krafter. 

 

En oansvarig budget 

I onsdag röstades M och KDs budgetalternativ igenom av riksdagen. Budget och budget... det är en 

text på 28 sidor i form av en reservation, något som kan jämföras med regeringens förslag på cirka 

1000 sidor. Vad händer då när en sån slarvbudget röstas igenom? Jo, en massa panikåtgärder och 

neddragningar på våra myndigheter; Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna, Trafikverket, 

Naturvårdsverket är bara några myndigheter där det blir kaos och neddragningar. För att inte nämna 

den nyinrättade jämställdhetsmyndigheten som nu kanske måste läggas ned. Läs mer om denna 

oansvariga budget och särskilt vilka konsekvenser den får på miljöarbetet: 

https://jensholm.se/2018/12/12/en-oansvarig-budget/ Ja, det ska vi komma ihåg om det blir nyval. 

Ansvaret vilar tungt på högerpartierna, inklusive SD. 

 

Klimatdemo igen 

Få saker gör mig så glad som när jag går ut ur riksdagens lokaler och träffar aktivister som 

demonstrerar för klimatet. Så var det även idag då en tapper och växande skara hade samlats på 

Mynttorget. Fortsätt med det – ni påverkar! På söndag blir det även demonstration mot den s k 

katastrofbudgeten. Sö kl 14.30 på Medis. 

 

Sjöstedts jultal om klimatet 

Ska ni bara lyssna på ett jultal lyssna på detta. Fantastiskt tal av Jonas Sjöstedt om hur vi alla kan lösa 

klimatfrågan tillsammans: https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/322097945184219/  

 

Det är bråttom nu 

Att det är bråttom för klimatet förstärks av den senaste utsläppsstatistiken där de svenska utsläppen 

endast minskar marginellt. Vi behöver göra mer för att minska utsläppen, inte mindre (som i 

M/KD+SDs budget): https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sveriges-

klimatutslapp-minskar-marginellt/  

 

Kan ålen räddas nu? 

På EU-nämnden idag gav vi stöd till EU-kommissionens förslag om kraftiga begränsningar av ålfiske i 

hela Europa. Det här har vi tjatat om i flera år. Vi vill ha ett totalstopp för ålfiske, det här blev iallafall 

ett steg i rätt riktning. 

 

Ändra systemet inte klimatet 
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Skriver idag tillsammans med europeiska kollegor om COP24 och varför vi måste ändra systemet och 

rädda klimatet. https://www.etc.se/debatt/eus-ramar-tillater-oss-inte-radda-klimatet    

 

Mer om COP24 

Ett till lika viktigt inlägg med Malin Björk om COP24. https://www.sydsvenskan.se/2018-12-

12/symboliskt-nog-ar-flera-av-huvudsponsorerna-av-klimatmotet-i-katowice-kolforetag  

 

Sätt klimatet främst 

Aron Etzler skriver om varför klimatfrågan måste sättas främst inför EU-valet. Debatten om 

Vänsterpartiet och EU-valet är i full gång: https://www.vansterpartiet.se/debatt/lat-oss-nu-stalla-fajten-

om-klimatet-framst/  

 

 

Det var allt för nu. Trevlig helg och tredje advent. 

 

Jens 

 

P S Äntligen minusgrader. Hoppas vintern kommer på riktigt nu. 
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