
Enskede, 2017-02-03 

 

Hej alla 

Moderaternas ogenerade flirt med SD är verkligen bottennappet i svensk politik. Nu ser vi att vissa 

ledarsidor och debattörer försöker att kleta ihop oss (!) med SD. Man talar om de två 

”extremistpartierna” i svensk politik. Det är inget annat än att legitimera SD och försök att skapa 

legitimitet för Ms samarbete med SD (om S kan samarbeta med V, måste M kunna göra det med 

SD...). Då ska vi komma ihåg att när SD-ledamöter är ute och slåss med järnrör på stan, när de 

trivialiserar klimatförändringen och bygger hela sin politik på att ställa människogrupper mot varandra 

får V igenom gratis läkemedel för barn, 10 miljarder extra till våra kommuner och driver på för högre 

klimatmål. Skillnaden är astronomisk mellan ett socialistiskt och rasistiskt parti. M ska inte få tvätta 

rent SD genom att smutskasta oss. Jag tycker Jonas Sjöstedt skriver bra om detta idag i Aftonbladet: 

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/yBA6r/sluta-anvanda-oss-for-att-tvatta-rent-sd  

 

Klimatlag – äntligen 

Stefan Löfven presenterade igår förslag till en klimatlag för Sverige. Det är ett historiskt beslut när 

det blir vårt lands första klimatlag någonsin. Med lagen kommer det att bli bättre ordning i 

klimatarbetet, vi får ett långsiktigt mål om nollutsläpp i Sverige till senast 2045 och ett klimatpolitiskt 

råd kommer att inrättas för att övervaka så att alla politikområden håller sig inom de ramar som 

klimatmålet satt upp. Klimatlagen ska vara på plats och börja gälla den 1 januari 2018. Läs mer: 

https://jensholm.se/2017/02/02/en-klimatlag-for-sverige/  

 

Nobelpriset till Snowden 

Jag och nio riksdagsledamöter till nominerar nu visselblåsaren Edward Snowden till Nobels 

fredspris. Läs vår motivering här: https://jensholm.se/2017/01/30/ge-edward-snowden-fredspriset/  

 

Sopreform på gång 

Miljöminister Karolina Skog har meddelat att hon vill lägga ansvaret på insamlingen av 

förpackningar och tidningar till kommunerna. Alltså, de kommunala sophämtarna ska hämta upp alla 

sopor från hushållen. Vi ska inte behöva gå till mörka och nedskräpade insamlingsboxar på stan. Det 

är ett mycket bra förslag som Skog har förankrat med bl a oss i Vänsterpartiet. Nu hoppas vi att det 

blir av så fort som möjligt. Reformen kan också ses som en åtgärd som måste vidtas när marknaden 

misslyckas. Tanken nu är ju att det är producenterna, marknaden, som själva ska samla in sitt avfall, 

men det har inte funkat. Läs mer: http://www.dn.se/ekonomi/miljoministern-vill-skrota-sopsystemet/  

 

Vegetariskt i livsmedelsstrategin 

Regeringen har nyligen presenterat sitt förslag till livsmedelsstrategi. En ökad svensk produktion av 

livsmedel är huvudfokus. Men i strategin understryks också vikten av att det ska vara hållbara 

livsmedel som ska produceras, med låga utsläpp av växthusgaser och liten miljöpåverkan överlag. Mer 

ekologiska livsmedel tas också upp liksom vegetarisk mat och minskad köttkonsumtion. Läs mer: 

https://jensholm.se/2017/02/03/vegetariskt-i-livsmedelsstrategin/  

 

Bottentrålning i naturreservat 

Ti den 14 februari kommer jag debattera bottentrålning i naturreservat och hur vi överlag bättre ska 

kunna skydda havet. Det blir med miljöminister Karolina Skog. Läs min IP: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/bottentralning-i-

naturreservat_H410261/html  

 

Handelspolitiken och livsmedelsstrategin 

Regeringen har ju just presenterat sin livsmedelsstrategi. Samtidigt verkar man för att få igenom 

långtgående handels- och investeringsavtal med bl a USA och Kanada som kan leda till minskad 

livsmedelsproduktion och att storföretag kan försvåra för den hållbara omställningen. Hur går det här 

ihop? Läs min IP. Debatt här blir också ti 14/2 men då mot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/handelsavtalen-och-den-

svenska-livsmedelsstrategin_H410267  
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På gång 

Nästa vecka – i Bangladesh på studieresa. 

Ti 14/2 Interpellationsdebatter mot Skog och Bucht. 

 

Pressklipp 

Jag kritiserar Libyenuppgörelsen i Aktuellt, 13,55: 

http://www.svtplay.se/video/12141558/aktuellt/aktuellt-2-feb-21-00?start=auto 

I radion mot Libyenuppgörelsen. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6620298   

Mot Libyenuppgörelsen 

http://omni.se/svensk-kritik-mot-libyen-uppgorelse-om-flyktingar/a/zBoq1  

Om min fiskeinterpellation 

http://effektmagasin.se/vansterpartiet-vill-ha-fler-fiskefria-omraden/ 

Pratar om socialt protokoll i EU (vid 42 min) 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/839852?programid=3071 

 

P S Mitt nästa nyhetsbrev lär komma från Dhaka, Bangladesh. Ser fram emot att se hur detta, världens 

mest tättbefolkade land, hanterar klimatförändringen och om det finns något vi i Sverige kan hjälpa till 

med. Ja, så otroligt spännande. Vi hörs nästa vecka! 
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