
Enskede, 2015-08-28 

 

Hej alla, 

Tillbaka från två dagars internat med Miljömålsberedningen. I beredningen sitter riksdagens partier 

samt ett 30-tal experter från forskning, företag, fack, myndigheter och regeringen. Vi ska till i början 

av nästa år komma överens om ett s k klimatpolitiskt ramverk samt om hur Sverige ska kunna uppnå 

nollutsläpp till 2050 (jag hoppas tidigare än så). Spännande diskussioner… Jag hoppas kunna delge er 

av mer av detta framöver. 

 

Eko-eko lanseras 

På tisdag nästa vecka lanseras äntligen den rapport som hur Vänsterpartiets ekonomiska politik ska 

knytas ihop med den ekologiska; eko-eko. Därmed är ett treårigt otroligt stimulerande och utmanande 

utredningsarbete över.  

     Lanseringen sker dagtid på riksdagen i form av ett offentligt seminarium mellan kl 13.00-16.00. Än 

finns det några platser kvar, men först till kvarn gäller. Anmäl dig till: asa.ortengren@riksdagen.se 

Annars läggs info upp på nätet. Det ryktas också att SVT kommer att (direkt)sända. Mer info: 

http://www.vansterpartiet.se/eko-eko  

 

Skyddas Ojnareskogen? 

Om några dagar går tidsfristen (sista augusti) ut för regeringen att skydda Ojnareskogen, norra 

Gotland. Naturvårdsverket vill att skogen ska bli en nationalpark, området är Gotlands viktigaste 

sötvattensresurs och att inte skydda området skulle öppna för en storskalig stenbrottsexploatering med 

helt oåterkalleliga konsekvenser. Jag utgår verkligen från att regeringen nu fattar ett vettigt beslut, allt 

annat vore oacceptabelt. Lyssna gärna på Jonas Sjöstedt som intervjuades i radion tidigare i veckan: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6237992  

 

Blir stoppet mot bottentrålning kvar? 

Jag hoppas att regeringen kommer överens med den danska regeringen om att fortsätta att skydda ett 

område i södra Kattegatt från storskaligt fiske och bottentrålning. Jag har frågat klimat- och 

miljöminister Åsa Romson och hoppas på ett snart svar. Se: https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Skriftlig-fraga-201415768-De_H211768/ 

 

Djuren och handelsavtalet TTIP 

Nästa vecka debatterar jag med näringsminister Mikael Damberg hur våra möjligheter att skydda 

djuren rimmar med kraven på frihandel som finns i handelsavtalet TTIP mellan EU och USA. 

Debatten blir på kvällen (dessvärre) to 3 september. Följ på riksdagen.se Läs min interpellation här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Djurskydd-i-

TTIP_H210691/  

 

Pressklipp: 

Hög tid att stoppa pälsindustrin:  

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-ar-hog-tid-att-regeringen-agerar-for-djuren/ 

Att vi vill fortsätta att skydda Kattegatt 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.635158/vansterpartiet-vill-se-fortsatt-skydd-av-unikt-omradet-i-

kattegatt  

Andra pressklipp finns på min Facebooksida, ”Jens Holm”. 

 

Det var allt. Ha en trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Vilken bra artikel av Suhonen och Sundgren om behovet av rättvisa. Bara nya jobb räcker inte. 

Vi måste ha en politik för utjämning och omfördelning: http://www.dn.se/debatt/jobbmalet-racker-

inte-sa-lange-ojamlikheten-okar/  
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