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Hej alla, 

Skriver detta framför Sverige-Italien. 0-0 efter första halvlek, men Sverige har gjort en stark offensiv 

start. Vi håller tummarna. 

 

En klimatstrategi måste höja ambitionerna 

Idag har sex av miljömålsberedningens sju partier presenterat klimatstrategin för nettonollutsläpp till 

2045. Vi reserverar oss mot delar av betänkandet. Det är inte OK att sänka ambitionerna för 

transportsektorns utsläpp. Och att helt och hållet friskriva flyget från klimatambitioner håller inte för 

det dokument som ska ställa om Sverige för de kommande decennierna. Läs gärna min replik på DN-

debatt idag http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-bidrar-inte-till-sankta-ambitionsnivaer/ och på 

www.jensholm.se  

 

TTIP och CETA 

Idag talade jag på en demonstration utanför LO-mot handelsavtalen TTIP och CETA. LOs kongress 

inleds idag och vi är många som hoppas att fackföreningsrörelsen kan uttala sig kritiskt mot dessa 

avtal som sätter storföretagens intressen före progressiv politik. Apropå CETA, avtalet med Kanada 

kommer jag snart få en debatt med regeringens nya handelsminister Ann Linde om avtalets 

miljöpåverkan. Läs min IP: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/handelsavtalet-ceta_H310734  

 

Östersjön 

På tal om interpellationer. Ti 28 juni kommer jag debattera miljötillståndet i Östersjön med nya 

miljöministern Karolina Skog: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/miljotillstandet-i-ostersjon_H310724  

 

Stoppa hormonstörarna 

I veckan EU-kommissionen, sent omsider, presenterat sitt förslag om vilka kriterier som ska gälla för 

reglering och förbud av hormonstörande ämnen, t ex Bisfenol A. Men tyvärr räcker inte förslaget på 

långa vägar. Det kommer att bli svårt och tidsödande att kunna få bort hormonstörare  med dessa 

kriterier. Risken blir, som svenska KemI skriver ”att det finns risk för att begränsningar kan komma att 

införas först när skador på hälsa och miljö redan uppstått”. Läs min fråga till miljöministern: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/eu-kommissionens-forslag-om-

hormonstorande-amnen_H3111362  

 

Förra veckan, en kvart efter jag skickat ut nyhetsbrevet till er kom nyheten om 

energiöverenskommelsen mellan regeringen och tre borgerliga partier. Det här är en överenskommelse 

som jag verkligen hade hoppats att vi hade kunnat vara med på. Men när regeringen bjuder in oss med 

armbågen (en vecka innan överenskommelsen publicerades) och när resultatet öppnar för ny kärnkraft 

och dessutom subventionerar densamma med fem miljarder kronor/år då är det inget för oss. Läs min 

analys: https://jensholm.se/2016/06/10/ny-karnkraft-ar-inte-losningen/  

 

På gång 

Imorgon vid 11.30 är jag i Farsta C (utomhus) och pratar om Vattenfall. 

Må debatt i kammaren om klimatpolitik 

On kl 14.00 EU-nämnd 

To Folkomröstning i UK. Spännande! 

Fre Midsommar 

 

Pressklipp 

Om klimatstrategin 

http://www.dn.se/nyheter/politik/vanstern-hoppade-av-uppgorelse-om-klimatet/ 

Klimatstrategin 

http://www.svd.se/sverige-sanker-klimatmal-for-transportsektorn/om/klimathotet 
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Klimatstrategin, svar i DN 

http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-bidrar-inte-till-sankta-ambitionsnivaer/ 

Klimatstrategin 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2016/06/nytt-forslag-minska-utslappen-for-inrikes-transporter-

med-minst-70-procent-till-2030-jamfort-med-2010 

Klimatstrategin 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23022750.ab 

Klimatstrategin 

http://www.nyteknik.se/fordon/het-debatt-om-utslappsmalet-for-fordon-6586627 

I Aktuellt om energiöverenskommelsen 

http://www.svtplay.se/video/9132586/aktuellt/aktuellt-10-jun-21-00-textat?start=auto 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S Mordet på den brittiska Labourpolitikern Jo Cox igår är så fasanfullt förfärligt att jag inte finner 

ord. Kombinationen ensam gärningsman mot kvinnlig politiker och småbarnsmamma väcker tankar 

om mordet på Anna Lindh. Hur kan vi säkerställa att något liknande aldrig någonsin sker igen? 
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