
Gamla Enskede, 2015-11-06 

 

Hej alla, 

Tre inställda möten p g a vabbande med en krasslig tioåring gör att jag skriver nyhetsbrevet från 

hemmet idag. Det är egentligen inte så dumt… (och tioåringen – min dotter mår nu bättre). 

 

Verkligheten tränger sig på… 

I förrgår kväll satt jag på tåget från Örebro till Stockholm. Det var sista tåget hem. Jag hade pratat 

omställning för Vänsterpartiet och ABF i Örebro. En tågresa är en bra tid för arbete; mejl och 

textläsning. Så också i det här fallet, ända tills jag stördes av höjda röster i en upprörd ton. Snart 

stannar tåget och in kommer några vakter. Vakterna och konduktören försöker kasta av en ung kille 

som är flykting (enligt honom själv). Andra på tåget är upprörda över detta och argumenterar mot. Jag 

reagerar rätt sent (måste jag erkänna), men tillslut blir jag också engagerad och försöker hitta en 

lösning. Konduktören är arg för att killen inte har någon giltig biljett. Vi andra i tåget erbjuder oss då 

att betala, något som konduktören först nekar oss. Killen ska bara kastas av, tycker hon. Men när även 

ett äldre par kommer fram och vill vara med och betala är vi så många i vagnen som sluter upp bakom 

killen att konduktören ger med sig. Vi får betala de 240 kronorna, killen får sin biljett och vi kan alla 

åka vidare till Stockholm. Ja, jag hann inte ens betala biljetten – det var så många andra i vagnen som 

var snabbare och hostade upp tjugor och femtiolappar. En solskenshistoria tillslut? Ja, å ena sidan; 

fantastiskt med engagemanget hos tågresenärerna. Samtidigt så tycker jag synd om konduktören. Hon 

berättade att hon får slänga av folk dagligen som åker utan biljett. Plankningen är ett problem som 

ökat kraftigt enligt henne. Jag tycker också synd om flyktingkillen om det nu var så att han försökte 

planka. Det innebär att han med största sannolikhet inte hade pengar, men resan var viktig. När jag 

klev av i Stockholm var klockan närmare elva på kvällen. Centralen var full av människor från 

världens alla hörn, även barn. Om en timme skulle centralen stänga. Vart skulle alla ta vägen? Om jag 

inte hade en klump i magen fick jag det verkligen då. Men precis som i min tågvagn fanns det många 

som var där för att hjälpa till. Vi lever i en tid där en orolig omvärld på några månader har hamnat 

innanför vår tröskel. Det är svårt att inte bli berörd. Man blir berörd och ledsen över att se alla 

människor i behov av hjälp. Men man blir också berörd och hoppfull över allt engagemang som finns. 

Det är vårt Sverige, november 2015.  

 

Debatt om livsmedelsproduktion 

På tisdag någon gång efter kl 14.00 debatterar jag med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om hur 

vi ska kunna producera mer mat i Sverige till schyssta villkor. Är det OK att allt mer mat exporteras 

till Sverige? Borde inte mat som kommer hit följa våra regler kring djurskydd och miljö? Läs min IP: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Krav-pa-

matimporten_H31056/ Följ på riksdagen.se eller SVT (jag tror de sänder). 

 

Svagt om klimatfinansiering 

Nästa vecka ska EUs finansministrar klubba EUs strategi för klimatfinansiering inför klimattoppmötet 

i Paris. Jag har läst utkastet och det är tyvärr inte så bra. Inte heller något vidare att finansminister 

Magdalena Andersson inte verkar driva på för några förbättringar. Mer än så måste väl regeringen 

vilja i klimatpolitiken? Läs gärna min och Aminehs debattartikel: 

http://supermiljobloggen.se/debatt/2015/11/vansterpartiet-eus-strategi-for-klimatfinansiering-haller-

inte  

 

Tänker regeringen verka för minskad köttkonsumtion? 

Köttkonsumtionen leder inte bara till ökade utsläpp av växthusgaser, försämrad folkhälsa och att djur 

far illa. Den leder också till övergödning av Östersjön. Tänker regeringen verka för minskad 

köttkonsumtion? Läs min fråga: https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Minskad-kottkonsumtion-for-hal_H311201/  

 

Får vi ett klimatpolitiskt ramverk? 

På onsdag är det dags för ännu ett megamöte med Miljömålsberedningen, där alla partier utom SD 

ingår samt exporter och myndighetsföreträdare. Vi har i uppdrag att ta fram ett s k klimatpolitiskt 
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ramverk med långsiktiga klimatmål med sikte på nollutsläpp senast 2050 (vi vill ha det tidigare). Med 

ett ramverk ska det bli bättre ordning i klimatpolitiken och alla politikområden måste hålla sig inom 

ramverket. Så är det tänkt. Det är snart skarpt läge. Nästa år ska texter antas. I dagsläget ser det iaf 

hyfsat positivt ut. 

 

Pressklipp 

Om köttskatt 

http://www.etc.se/inrikes/finns-battre-atgarder-att-minska-kottkonsumtionen 

Klimatstrategin räcker inte 

http://supermiljobloggen.se/debatt/2015/11/vansterpartiet-eus-strategi-for-klimatfinansiering-haller-

inte  

Miljöaktuellt om min blogg 

http://miljoaktuellt.se/miljo-och-djurratt-ur-vansterpartistens-jens-holms-ogon/  

Om vårt förslag om ett eget svenskt klimatbidrag 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/10/ny-fn-rapport-landernas-klimatatgarder-racker-inte  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

Jens 

 

P S På onsdag äter jag middag med ärkebiskop Ante Jackelén. Jag säger bara wow! Tips på vad jag 

ska ta upp? 
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