
Enskede, 2016-03-24 (Skärtorsdagen) 

 

Hej alla, 

Förra veckan talade jag på Rätten till en värdig döds årsmöte. De verkar för att dödshjälp ska bli 

lagligt i Sverige. De menar t ex att du själv ska kunna få bestämma hur du vill avsluta ditt liv den 

dagen du ligger inför det yttersta. Vi talar inte så ofta om döden i vårt land, kanske borde vi göra det 

oftare... Det är en självklarhet att vi ska kunna välja och få bestämma över så gott som allt i våra liv, 

men inte om vår egen död. Alla borde ha rätt till en värdig död. Någon form av dödshjälp borde vara 

tillåten i Sverige, under ordnade former och där du själv bestämmer. Exempel på detta finns i andra 

länder. Jag hoppas kunna lyfta denna etiska och politiska fråga mer i politiken framöver.  

 

Brysselattentat 

Förfärligt attentat i min tidigare andra stad, Bryssel, i förrgår. Terrorism ska bekämpas 

kompromisslöst. Men vi ska också värna rättsstaten och det öppna samhället. Klassklyftor och 

orättvisor, nationellt och internationellt, måste överbryggas. Kriget i Syrien måste få ett slut. Så kan 

framtida terrorattacker förhoppningsvis stävjas. 

 

Livsmedelsstrategin 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har utlovat en strategi för ökad produktion av (hållbar) mat i 

Sverige, en livsmedelsstrategi. Vi i Vänsterpartiet har ingått i ministerns referensgrupp. Men efter att 

vi i december lade fram ett antal konkreta förslag på hur detta ska kunna bli en strategi för hållbara 

livsmedel med bl a mindre kött så blev det tyst. Det är oroväckande att vi nu på ett kvartal inte har hört 

något. Blir det ingen satsning på hållbar mat i livsmedelsstrategin? Läs gärna min och Håkan 

Svennelings inlägg på DN-debatt: http://www.dn.se/debatt/repliker/inte-hallbart-med-hog-

kottkonsumtion/ Aftonbladets ledarsida ger idag stöd till vårt inlägg: 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article22499564.ab  

 

Sverige och fredsprocessen i Colombia 

I dessa tider med terrorattentat, krig i Syrien och andra hemskheter är det svårt att se att något positivt 

händer i världen. Fredsförhandlingarna i Havanna om ett slut på det decennierlånga inbördeskriget i 

Colombia är dock ett sådant positivt exempel, tycker jag. Igår skulle colombianska regeringen och 

Farcgerillan ha kommit överens om ett fredsavtal. De gjorde de inte, men de väntas göra det inom 

kort. Det vore isåfall ett enormt positivt steg framåt och ett slut på det krig som pågått i mer än femtio 

år. Läs min fråga till utrikesminister Margot Wallström: http://jensholm.se/2016/03/23/overgrepp-pa-

mr-forsvarare-i-colombia/  

 

Utsläppen ökar inte 

För andra året i rad har världens samlade utsläpp av koldioxid inte ökat, berättar Internationella 

energiorganet IEA efter att ha sammanställt utsläppsstatistik. Skälet är snabbt växande förnybar energi 

och energieffektiviseringar, konstaterar IEA. Mycket hoppfullt tycker jag och ett exempel på att det 

faktiskt går att få ned världens utsläpp. Se mer: 

http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2016/march/decoupling-of-global-emissions-

and-economic-growth-confirmed.html  

 

Klimatpolitiskt ramverk 

Miljömålsberedningens betänkande 1 om ett klimatpolitiskt ramverk blev klart häromveckan. Du hittar 

det här: http://jensholm.se/2016/03/11/ett-klimatpolitiskt-ramverk/ Betänkande 2, som ska innehålla 

mer av konkreta förslag på styrmedel, ska komma senast den 1 juni.  

 

Pressklipp 

Vårt inlägg på DN-debatt om livsmedelsstrategin 

http://www.dn.se/debatt/repliker/inte-hallbart-med-hog-kottkonsumtion/  

Aftonbladets ledarsida om vårt inlägg om livsmedelsstrategin: 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article22499564.ab 
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Är med i God morgon världens gestaltning av EU-nämnden. Kul, lyssna! 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6392246  

Jag och flera andra ledamöter kritiserar situationen i Turkiet 

http://www.evrensel.net/haber/274323/isvecli-vekillerden-akpye-saldirilara-son-ver-muzakereye-geri-

don 

Om EUs flyktinguppgörelse med Turkiet 

http://www.svd.se/print-svensk-oro-infor-eu-toppmotet-om-turkiet/om/flykten-till-europa 

Om köttdebatten med Bucht 

http://nwt.se/asikter/signerat/2016/03/12/sluta-upp-med-att-mobba-vara-kor 

 

Nästa vecka 

Nästa vecka är plenifri. Då skickar jag inget nyhetsbrev. 

 

Det var allt. Glad påsk! 

 

Jens 

 

P S Stilla veckan; den har varit full av jobb. Men ikväll skärtorsdag blir det middag och glädje, sedan 

långfredag med eftertanke och sedan glädje igen och hyllning till livet och uppståndelsen. Påsken 

innehåller det mesta; liv, död, men framförallt hopp. Om man vill fira den på det sättet... 
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