
Enskede, 2016-02-26 

Hej alla, 

Regeringen byter position (till det bättre) i köttfrågan 

I tisdags debatterade jag minskad köttkonsumtion med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

Ministern har ju tidigare gjort gällande att vår höga köttkonsumtion inte har någon inverkan på 

klimatförändringen eller miljön i största allmänhet. Vid debatten stod det klart att ministern nu har 

backat från den konservativa positionen. Sven-Erik Bucht säger nu att Sveriges och många andra 

länders stora köttkonsumtion har stor påverkan på klimatet och miljön samt att ”en lägre 

köttkonsumtion både i Sverige och i andra länder, skulle vara bra för klimatet och i många fall även 

av hänsyn till andra miljöaspekter”. Alltså; köttkonsumtionen är ett miljöproblem och den behöver 

minskas. Det är inte var dag man är med och bidrar till en positionsförändring hos regeringen, men i 

tisdags skedde det. Regeringen har fått en bättre, men inte tillräckligt bra, ståndpunkt i köttfrågan. 

Det är ett inte obetydligt steg framåt! Se hela debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310395 

Storbritannien, EU och vad ska en EU-kritiker tycka? 

I grunden är Storbritanniens folkomröstning om EU något att välkomna, men debatten i sig är 

upprörande. Det är helt rätt att kritisera bristen på demokrati i EU. Men problemet med 

folkomröstningen i Storbritannien är att den både handlar om en helt och hållet legitim kritik av det 

superstats-EU som nu har vuxit fram och om invandringskritik och en allmän högerkverulans. Och 

just nu är det det senare som överröstar allt annat. Att acceptera ett nej som bygger på att 

Storbritannien ska stänga gränserna mot omvärlden och i största allmänhet hetsa mot inflyttade från 

andra länder känns för mig främmande. Läs gärna mer vad jag tycker i frågan här: 

http://jensholm.se/2016/02/22/valkomna-britternas-folkomrostning-men-kritisera-innehallet/  

V-framgång: Löfven ska driva socialt protokoll 

På tal om EU. I veckan hade jag en kort debatt med statsminister Stefan Löfven om det senaste EU-

toppmötet. En positiv sak var att statsministern, på min direkta fråga, lovade att han ska driva ett s k 

socialt protokoll på EU-nivå. Men han borde lyfta frågan nu, inte vänta. Se debatten här: 

https://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Information-fran-regeringen/Information-fran-

regeringen-event/?did=H3C120160223ar#pos=2326 (min fråga är anförande nr 22). 

Miljörättvisa 

Igår debatterade jag miljörättvisa i riksdagens kammare. Läs mitt inlägg eller se hela debatten via: 

http://jensholm.se/2016/02/25/miljorattvisa/  

Kongressombud 

I veckan har jag valts till ombud för V-Storstockholm till Vänsterpartiets kongress i maj. Vad kul, och 

hedrande.  

Blekinge offshore, bete och kontrollprogram för djur 

Jag har lämnat in ett antal skriftliga frågor. Svar nästa vecka: 

Blekinge offshore http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-

skriftliga-svar/Vindkraftspark-i-Hanobukten_H311852/  

Beteskrav, regeringen försämrar väl inte? http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Beteskrav-for-mjolkkor_H311827/  

Kontrollprogram för djuromsorg: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Kontrollprogram-och-djurskydde_H311853/  
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Pressklipp (alltså där jag figurerar) 

Att Bucht svänger i köttfrågan: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6375264  

Från köttdebatten med Bucht: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-backar-om-kottet-

skulle-vara-bra-med-lagre-kottkonsumtion  

Är med i Rapport (16,10 min): http://www.svtplay.se/video/6496713/rapport/rapport-23-02-19-

30?start=auto  

Ja, nu påverkar köttet miljön: http://www.svd.se/bucht-backar-kottkonsumtion-paverkar-

miljon/om/sverige  

Att Bucht backar om köttet (i en mängd andra tidningar): 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22318957.ab  

Bucht-köttdebatten:  http://www.lantbruk.com/lantbruk/bucht-politiker-ska-inte-bestamma-vad-

manniskor-ska-ata  

Bucht-kött, på engelska: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6376098  

Bucht, köttet och det politiska ansvaret: http://miljoaktuellt.se/tanker-sven-erik-bucht-fortsatta-

vara-ett-eko-av-erlandsson/  

Inför debatten med Bucht: http://www.lantbruk.com/lantbruk/bucht-ska-svara-pa-foljder-av-okat-

kottatande  

I Rapport om partierna och kött: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksdagspartierna-splittrade-i-

fragan-om-minskad-kottkonsumtion  

Svarar om köttkonsumtion: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/tre-riksdagspartier-ser-miljoproblem-

med-mjolk  

Kommenterar uppgörelsen med UK: 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article22300732.ab  

Mer om uppgörelsen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6373017  

Om s k indexerade barnbidrag: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6373091  

Om uppgörelsen med UK (och i många tidningar till): http://norran.se/nyheter/sa-tycker-politikerna-

om-uppgorelsen-537491  

Kritiserar uppgörelsen med UK: https://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2994759-regeringen-sager-ja-

till-eu-reform  

Mer om UK och EU: http://www.svd.se/fredagsfrukost-kan-avgora-eus-framtid  

Mer om UK och EU: http://www.dn.se/nyheter/sverige/m-krav-pa-lofven-sla-naven-i-bordet-i-

flyktingfragan/  

Att jag tar EU-nämnden istället för Sjöstedt: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22279191.ab 

Om Blekinge Offshore: http://commersen.lokaltidningen.se/jens-holm-(v)-kraver-svar-om-blekinge-

offshore/20160217/artikler/702249977  

Om klimatet och Blekinge: http://www.blt.se/din-asikt/vi-har-vantat-lange-nog-nu/  

 

Oj, det blev många pressklipp. Trevlig helg, 

Jens 

P S Häromdagen kom beskedet från WTOs skiljedomsnämnd. Indien fälls för att gynna solenergi med 

delvis inhemsk teknik. USA fick rätt i sin stämning. Helt uppåt väggarna! Planetens överlevnad måste 

överordnas handel, inte tvärt om. Räkna med fortsatta stämningar om EU- och USAavtalet TTIP går 

igenom. Vi har en del att jobba med…  
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