
Enskede, 2015-12-04 

Hej alla, 

Såg Dokument utifrån igår om Edward Snowden och försöken att få honom till Sverige. Väcker en 

massa minnen. Jag var ju med på den resan i våras, men den största delen spenderade jag på 

flygplatsen i Moskva. Men tillslut fick jag iaf en kortare pratstund med Ed. Läs här om du vill: 

http://jensholm.se/2015/03/27/samtalet-med-snowden/  

Grattis Danmark 

Igår röstade en majoritet av danskarna NEJ till fördjupat rättsligt samarbete med EU. Det är bra och 

visar på den allmänna opinionstrenden att EU borde göra mindre, inte mer.  

Ekoekoprogrammet klart 

Förra veckan klubbade Vänsterpartiets partistyrelse det som torde vara det mest långtgående 

omställningsprogrammet bland alla partier. Vi föreslår nollutsläpp till 2040, höjda miljöskatter, ökade 

klimatinvesteringar, divestering av det fossila, en grön statlig investeringsbank, minskad 

köttkonsumtion, reform av patentlagstiftningen för att underlätta tekniköverföring och mycket 

annat. Läs hela programmet (som ska klubbas på kongressen i maj): 

https://www.vansterpartiet.se/sveriges-vassaste-klimatpolitik  

Storbritanniens klimatlag 

Förra veckan var jag i London för att studera britternas klimatpolitik. Mycket intressant som jag tar 

med mig in i arbetet i Miljömålsberedningen där vi ska ta fram förslag på ett s k klimatpolitiskt 

ramverk. Läs mer: http://jensholm.se/2015/12/04/klimatlagen-i-storbritannien/  

COP21 och våra miljöskadliga subventioner 

Stefan Löfven uppmanade i måndags på klimattoppmötet COP21 världens länder att fasa ut de 

fossila subventionerna. Gott så! Men vad gör regeringen för att få bort våra egna miljöskadliga 

subventioner (ca 50 miljarder kr/år)? Jag frågade klimat- och miljöminister Åsa Romson igår. Se 20,45 

in i klippet. Borde vi inte städa upp framför egen dörr? https://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H3C120151203fs  

COP21 – debatt 

Förra veckan debatterade jag Sveriges klimatpolitik inför COP21 med Åsa Romson. Se hela debatten 

här: https://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310172 

(obs! ibland tar det ett tag innan debatten kommer fram. Jag tror tyvärr att det är riksdagens webb 

som är seg). 

Stöd för Kiribati? 

I förra nyhetsbrevet tog jag upp Kiribatis förslag om ett stopp för nya kolgruvor. Jag har ju ställt 

frågan till Stefan Löfven om Sverige är beredd att backa upp förslaget. Trots att det nu har gått över 

två veckor sedan jag ställde min fråga har jag ännu inte fått svaret. Enligt riksdagens bestämmelser 

ska det inte ta mer än en vecka för en minister att svara. Var det så svårt att komma med det 

uppenbara svaret på en sådan vädjan? 

Bilskatter är bra fördelningspolitik 

bilister i Stockholm kör mer bil än norrbottningen och det är fyra gånger vanligare bland 

höginkomsttagare att ha bil än bland de med lite pengar. Ändå får vi ofta höra att ökade skatter på 

bilar och deras utsläpp är dåligt för låginkomsttagare och de i glesbygd. Kanske är det tvärt om? Jag 

har tagit fram lite nya siffror. Läs: http://jensholm.se/2015/12/01/stockholmare-kor-mest-bil/ och 

http://jensholm.se/2015/11/26/5116/  
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Samtal med Naomi Klein 

Har ni sett det helt unika klimatsamtalet mellan Johan Rockström och Naomi Klein? Jag 

rekommenderar det annars varmt. Vill man kan man scrolla fram till 28 min då Rockström ställer 

frågor om kapitalismen, eller de sista fem minuterna då Klein får berätta om hur kärlek och 

klimatkampen hör ihop. Tack till Utbildningsradion som sänder: 

http://www.ur.se/Produkter/192584-UR-Samtiden-Det-har-forandrar-allt-samtal-med-Naomi-Klein  

Maten och moralen 

Jag medverkar i boken ”Maten och moralen” (Ekerlids förlag, 2015, red Christer Isaksson). Har du 

inte boken kan du läsa mitt bidrag här: http://jensholm.se/2015/12/04/maten-och-moralen/  

COP21  

På onsdag nästa vecka reser jag till Paris och klimattoppmötet COP21. Jag kommer följa 

förhandlingarnas slutfas samt hoppas hinna träffa progressiva klimatmänniskor från hela världen. Det 

brukar vara den största behållningen av toppmötena. Följ mig på twitter och bloggen.  

Pressklipp 

Kommenterar Vs klimatpolitik i DN 

http://www.dn.se/nyheter/politik/dubbel-press-pa-regeringen-om-klimatet/ 

Skriver om de föreslagna ändringarna i Vs partiprogram 

http://www.flamman.se/nya-partiprogrammet-varfor-forsamras-miljopolitiken 

Om klimatet som en rättvisefråga 

http://www.nt.se/opinion/debatt/klimatet-ar-en-fraga-om-rattvisa-12294849.aspx 

Vad Sverige borde göra på COP21 

http://miljoaktuellt.se/jens-holm-v-sverige-kan-och-maste-gora-mer/ 

Svarar M på DN-debatt 

http://www.dn.se/debatt/repliker/att-skylla-pa-andra-haller-inte/ 

Det var allt. Ha en fin helg, 

Jens 

P S Var är snön? Snart andra advent och ingen snö. Kyla och nederbörd, ja tack! 
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