
Enskede, 2017-01-27 

 

Hej alla, 

Jag talade på ett seminarium om klimatet och konsumtionen på Handelshögskolan nu i veckan. Vad 

positivt överraskad jag blev. Flera anföranden handlade om att vi måste konsumera mindre, att vi 

behöver en helt annan ekonomisk modell, att regeringen inte gör tillräckligt för klimatet m m. Detta på 

en av våra mest marknadsorienterade lärosäten. Ja, så har jag iaf tänkt om Handelshögskolan. En av 

deltagarna sa: ”politiker som du har fått mig att känna att det finns alternativ i politiken trots allt...” 

Kanske startar förändringen när man minst anar det och från oväntat håll? 

 

Rädda Vättern 

Är det rimligt att försvaret ska femfaldiga flygningarna över Vättern och avfyra 69000 skott och 150 

raketer i ett redan känsligt område? Knappast! Igår tog jag upp frågan med miljöminister Karolina 

Skog, som dessvärre gick på försvarsmaktens linje i ett beslut från den 14 december. En miljöminister 

som tar ställning för försvaret mot miljön. Inte OK! Se: http://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H4C120170126fs (28,45 min) 

 

EU-köttkampanjen slopas 

EU har efter stora protester tvingats dra tillbaka den aviserade kampanjen för ökad köttkonsumtion. 

Nu kommer man istället informera om hållbara matval. Vilken seger! Jag tog upp den här frågan för 

ett år sedan med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och krävde att svenska regeringen skulle agera. 

Europeisk miljörörelse och vänstergruppen samt den gröna gruppen i EU-parlamentet har också 

agerat. Tillslut segrade vi! 

     Vi får hoppas att detta nu är starten på ett skifte i EU där subventioner till det som försämrar miljö 

och folkhälsa avskaffas till förmån för hållbarare alternativ. 

 

Världsbankens fossilsubventioner 

Finansminister Magdalena Andersson lovar i ett svar till mig att Världsbankens subventioner till 

fossil industri ”på sikt” ska fasas ut. Mycket bra, men ett datum för fossilstoppet hade också varit bra. 

Läs: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/okad-andel-

klimatrelaterade-investeringar-hos_H412652/html  

 

Miljöersättningar till bönder 

På tal om skriftliga frågor. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bedyrar nu att miljöersättningar till 

lantbrukare i fortsättningen ska betalas ut mer punktligt. Läs: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/_H412664  

 

Anti-Trumpdemo 

Mitt tal från anti-Trumpdemon förra veckan 

https://jensholm.se/2017/01/21/trump-och-motstandet/  

På tal om Trump. Så här kan han också bemötas, med humor: 

https://www.youtube.com/watch?v=ELD2AwFN9Nc  

 

På gång: 

On EU-nämnd med Stefan Löfven, 16.30 EU-debatt på Norra Latin (det ska vara offentligt) 

To Miljö- och jordbruksutskott 

Sö Reser till Bangladesh 

 

Pressklipp 

Kommenterar regeringens flygstrategi 

http://www.dn.se/ekonomi/regeringens-plan-som-ska-gora-arlanda-storre/ 

Om att MP borde verka för minskade klyftor för klimatets skull 

http://www.dagensarena.se/opinion/jens-holm-v-robin-hood-var-lika-rod-som-gron/ 

Om demonstrationerna mot Trump 

https://www.sydsvenskan.se/2017-01-21/polisen-nojd-med-trump-demonstranterna  
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P S Vad är det som händer med världen? Trump ger klartecken för oljeledningar, Ryssland 

avkriminaliserar våld i hemmet, Erdogan vill kunna vara president för evigt och här hemma ska M 

styra med stöd av SD. För att citera en socialdemokrat i kammaren igår: Upp till kamp! 


