
Enskede, 2014-01-24 
 
Hej alla, 
Att få lunch-jogga i i Stureby är ett stort privilegium. Vägarna minner om mina gamla 
hemtrakter; Kubikenborgsvägen, Skönsmovägen, Vivstavarvsvägen och Sågverksgatan. Ja, en 
betydande del av Träkusten är representerat som gatunamn. 
 
EUs klimatmål räcker inte 
I onsdags presenterade EU-kommissionen nya klimatmål för 2030. Att bara sänka utsläppen 
med 40 procent räcker inte. Det måste också finnas bindande mål för förnybar energi och 
energieffektivisering. Det har EU idag, varför tas det bort? Läs gärna min och EU-
parlamentariker Mikael Gustafssons kommentarer: http://www.vansterpartiet.se/skarp-eus-
klimatmal/  
 
Är Sveriges klimatpolitik till salu? 
I mitt förra nyhetsbrev berättade jag för er om hur Lena Ek sålde det svenska överskottet av 
utsläppsrätter till en amerikansk storbank. Sedan dess har historien rullat på rätt bra. Jonas 
Sjöstedt tog upp frågan med Centerns Annie Lööf, som faktiskt totalduckade för frågan. Hon 
hade verkligen noll koll…  
     Vi har fortsatt att peta i detta för regeringen och Centerpartiet ömma sår. Idag har jag t ex 
en debattartikel i ETC. Ni kan läsa den här: http://www.etc.se/debatt/miljoministern-hycklar-
om-klimatet Snart kommer också en artikel av mig in i Svenska dagbladet (webben). 
     Om ni vill läsa fler artiklar i ämnet eller andra artiklar där jag är med rekommenderas att ni 
går in på Jens Holm (och ”gillar”) - min vänsida på Facebook, där lägger jag ut många av de 
pressklipp där jag figurerar. 
     Vill ni se duellen mellan Sjöstedt och Lööf om utsläppsrätterna finns den här: 
http://www.youtube.com/watch?v=_x58ZN9sM8w  
 
Visioner för landsbygden 
I veckan har jag debatterat landsbygdspolitik bland annat med landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson. En levande landsbygd hänger väldigt nära samman med en välfungerande 
samhällsservice. Att hålla på och avreglera, privatisera och sänka skatter gör att landsbygden 
blir den stora förloraren. Skolor, vårdcentraler, busslinjer och annat läggs ned. Det var ett av 
de teman som jag lyfte upp. Erlandsson svarade med att han ville fortsätta att sänka skatterna. 
Att de ingenting har lärt sig… Läs gärna ett inlägg jag gjorde på temat: 
http://jensholm.se/2014/01/22/visioner-for-landsbygden/  
 
V – garant för klimatet 
Ser att Stefan Löfvén och Åsa Romson skriver idag på DN-debatt om att skärpa EUs 
klimatmål. Bra! Men vill de göra det lär de få svårt om de ska samarbeta med borgerliga 
partier. Vänsterpartiet är däremot en garant för en ambitiös klimatpolitik. 
 
Twitter 
I dagarna fick jag följare nummer 3000 på twitter. Hon heter Lena Johansson. Välkommen, 
Lena! Har du twitter och vill följa?, gör det. Jag finns på @holmjens  
 
Kemikaliemotion 
Läs vår senaste kemikaliemotion: http://jensholm.se/2014/01/20/motion-kemikalier/  
 
 



Nästa vecka: 
Ti 28/1 kl 18.00 Jag föreläser om Vs klimatpolitik och hur vi ska lyfta den i valet. Öppet för 
alla medlemmar. Kungsgatan 84 Sthlm. 
Fre 31/1 Sitter ordförande i ett utskott i riksdagen hos Ungdomens riksdag. Kul! 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens  
 
P S Snart dags för bad med barnen på Sandsborgsbadet. Även det ett stort privilegium. 
Trevlig helg! 


