
Örebro, 2016-05-06 

 

Hej alla, 

Är på plats på Vänsterpartiets kongress i Örebro. Solen skiner och stämningen är på topp. Att miljö- 

och klimatfrågorna är ett huvudtema gör saken inte sämre... 

 

Ekoekoprogrammet antaget 

För två timmar sedan klubbades Vänsterpartiets program för socialt och ekologiskt hållbar 

omställning, ekoeko. Det blev ett fantastiskt resultat. Nu säger vi att vi ska se till att Sverige har 

nollutsläpp och ett helt igenom förnybart energisystem till senast 2040. Vi berättar hur alla 

politikområden ska hålla sig inom de ramar som ekosystemen sätter upp; exempelvis bostadspolitiken, 

energin, transportsektorn, livsmedelsproduktionen och, inte minst, den ekonomiska politiken.  

     Programmet slår också fast att kärnkraften ska avvecklas ”så fort som möjligt”. Ett förslag om att ta 

hänsyn till svensk kärnkrafts möjligheters att ersätta fossilkraft i andra länder ströks. Flera miljöskatter 

föreslås höjas eller införas, industrins nedsättningar av koldioxidskatten ska avskaffas, men med en 

liten majoritet avslogs förslaget om en livsmedelsskatt/köttskatt. Det var synd, men det viktigaste finns 

kvar; att Vänsterpartiet ska verka för en minskad köttkonsumtion. 

 

Här finns förslaget till ekoekoprogram (obs! En del ändringar har gjorts under kongressen, ett 

slutgiltigt program kommer senare): http://www.vansterpartiet.se/assets/Ekoeko-punktprogram-med-

PS-forslag-till-kongressbeslut.pdf  

 

Debatt om TTIP 

Greenpeace har i veckan läckt ut hemliga dokument från förhandlingarna mellan EU och USA om 

handels- och investeringsavtalet TTIP. Det är bra, men dessvärre bekräftar dokumenten alla våra 

farhågor. TTIP är inte ett avtal till syfte att rädda miljön och folkhälsan, tvärt om kommer det ensidiga 

handels- och konkurrensperspektivet leda till att en progressiv miljölagstiftning försvåras. Jag utmanar 

nu klimat- och miljöminister Åsa Romson på en interpellationsdebatt om avtalet. Läs: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/ttip-och-miljon_H310626  

 

Debatt om klimatpolitiken 

På tal om debatter med klimat- och miljöministern. Fredagen 20 maj kommer vi debattera min IP om 

fler åtgärder för att minska utsläppen. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/atgarder-och-styrmedel-for-minskade-utslapp_H310614  

 

Michelle Bachelet 

Nästa vecka besöker Chiles president Michelle Bachelet riksdagen. Jag kommer lyssna på henne när 

hon talar i riksdagens andrakammarsal. Ska bli spännande. 

 

1 maj 

Har kan ni läsa mitt 1 majtal, från Norrtälje. 

https://jensholm.se/2016/05/01/1-maj-2016-05-01/  

 

Hållbar gruvpolitik 

Vår motion om hållbar gruvpolitik: https://jensholm.se/2016/05/03/hallbar-gruvpolitik/  

 

Pressklipp 

Jag berättar om hur ekoeko kan bli ännu bättre: 

http://www.dn.se/nyheter/politik/rode-sjostedt-vill-bli-gronare-an-mp/ 

Skriver i Flamman om koldioxidskatten 

http://flamman.se/a/hog-tid-att-v-omfamnar-koldioxidskatten-fullt-ut 

 

Det var allt för nu. Ha en riktigt trevlig och somrig helg 

 

Jens 
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P S Vissa av er kanske får två ex av detta nyhetsbrev. Vissa av er kanske dessvärre inte får det alls. Jag 

har de senaste veckorna haft stora problem med utskicken. Jag hoppas kunna lösa det. Mina 

nyhetsbrev finns förstås alltid på www.jensholm.se  

 

http://www.jensholm.se/

