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Hej alla, 
Det var länge sedan det förra nyhetsbrevet. Men här kommer ett i alla fall. 
 
Juholtdrevet, nu räcker det 
Många är säkert upprörda över bidraget till Håkan Juholts lägenhet.Det kan man vara. Men 
jag är mer upprörd över tabloidnivå som alla svenska medier unisont nu har sänkt sig till. 
Allvarligt talat, Håkan Juholt har gjort fel men förtjänar denna ”affär” dessa proportioner? Jag 
tycker media silar mygg och sväljer kameler. Var är ex vis granskningen av Carl Bildt, 
anklagad för delaktighet i folkmord och media låter det passera (med programmet Skavlan 
och ett fåtal andra som utmärkta undantag). Läs mer på www.jensholm.se  
 
Varför backar Lena Ek från klimatmålen? 
Vi har ju som bekant fått en ny miljöminister, Lena Ek. Ek och jag satt i EU-parlamentet 
ihop. Där drev vi tillsammans att EU skulle skärpa sina klimatmål till att minska utsläppen 
med minst 30 procent. Det verkar vara som helt bortblåst nu när hon ska administrera Fredrik 
Reinfeldts och Anders Borgs miljöpolitik.  
 
Ett vänsteralternativ för jobb och hållbarhet 
Förra veckan presenterade vi vårt budgetalternativ. Stora investeringar för miljön och klimatet 
är en av de röda trådarna. Vänsterpartiet föreslår ett helt nytt klimatbistånd och den största 
investeringsfonden för klimatet, Klimatprogrammet. Läs mer på: 
http://jensholm.se/2011/10/05/en-budget-for-klimatomstallning-och-valfard/ 
 
 
Klimatmotion, BNP, rovdjur 
Dessutom presenterar vi en mängd parti- och s k kommittémotioner. Jag har varit med och 
skrivit ett 25-tal (puh, det var jobbigt!). Missa exempelvis inte vår rätt omfattande 
klimatmotion på drygt 30 sidor, vår motion för ett alternativ till BNP-begreppet eller vår 
rovdjursmotion. Läs mer på: http://jensholm.se/2011/10/10/motioner-2012/  
 
Nästa vecka… 
Det blir en fullsmockad vecka även den som kommer. Ett tips är att kolla i det kalendarium 
som jag har i högermarginalen på webben. Här kommer några av höjdpunkterna. 
Må 17/10 18.00 Debatt om matkrisen. Såg att anmälningstiden gått ut, men det går nog bra att 
efteranmäla sig. http://www.fian.se/nyheter/hur-loser-vi-den-globala-matkrisen/  
Ti 18/10, trol 13.00 IP-debatt mot Anders Borg. Varför bryter Sverige mot ett EU-direkt och 
låter klimatpengar finansiera skattesänkningar? Kolla svt24 eller riksdagen.se. 
Fre 21/10 8.30. Utdelning av Ordfronts demokratipris. Jag bjuder in till detta. Mittpoolen, 
Riksdagen. Anmälan senast på onsdag kl 14.00 till mig.  
 
Det var allt för den här gången. 
 
Jens 
 
P S Vilket fint väder. I helgen blir det ett långpass, med sikte på Franfurt Marathon i slutet av 
månaden… 


