
Enskede, 2017-10-20 

 

Hej alla, 

Är inne på sista vändan av större och mindre justeringar av min kommande klimat-vänsterbok. Som 

Jonas Sjöstedt sa häromdagen om att skriva böcker: ”När man tror att man är klar, är det jättemycket 

kvar att göra.” Det ligger nåt i det. Men snart är faktiskt boken färdig. Läs mer nedan hur du kan 

beställa den. 

 

Miljömotioner 

Klimaträttvisa, mer kollektivtrafik, ökad cykling, minskad köttkonsumtion, biologisk mångfald, 

ekocid och mycket annat. Läs våra miljömotioner som vi lade under Allmänna motionstiden: 

https://jensholm.se/2017/10/19/miljomotioner-2017/  

 

Debatt om klimattoppmötet 

I november äger årets klimattoppmöte rum i Bonn, Tyskland. Det finns mycket som behöver lyftas 

upp inför mötet. Kommer Sverige att agera som pådrivare för en progressiv klimatpolitik? Inom kort 

kommer jag debattera frågan med klimatminister Isabella Lövin. Läs min interpellation: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/klimatpolitiken-infor-

klimattoppmotet-i-bonn_H51039  

 

När flygindustrin fick diktera villkoren för utsläppsförhandlingarna  

Fick just svar från infrastrukturminister Tomas Eneroth om förhandlingarna om flygets utsläpp, som 

går under namnet Corsia. Jag ville att de skulle öppnas upp för miljöorganisationer och allmänheten. 

Det verkar Eneroth också vilja, men skriver: ”När det gäller den offentliga insynen i Corsia har dock 

en avvägning behövt göras mellan behovet av öppenhet och flygbolagens önskan om skydd av känslig 

företagsspecifik information.” Flygbolagen får alltså diktera villkoren. Inte alls OK! Läs mer: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/flygets-utslapp-och-

arhuskonventionen_H51192  

 

Sänk våra löner 

Igår beslutade riksdagen att höja riksdagsarvodet till 65 400 kronor. Ett olyckligt beslut. Vi i 

Vänsterpartiet vill istället sänka våra löner till ett s k prisbasbelopp 44 800 kronor. Läs vår motion om 

det: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022119  

 

Lissabon 

Imorgon talar jag på vänsterkonferensen Plan B i Lissabon. Jag kommer särskilt att lyfta upp vänstern 

och klimatarbetet som ett sätt att göra vänstern i Europa till en bredare och mer relevant politisk kraft. 

Ser fram emot det... 

 

Rundabordssamtal om Jordbruksverkets kritiserade grisregler 

På tisdag kl 13.00 arrangerar vi inom riksdagens djurskyddsforum ett rundabordssamtal kring 

Jordbruksverkets hårt kritiserade förslag om nya uppfödningsregler för grisar. 

 

Beställ boken: Om inte vi, vem? 

Vill du förbeställa boken så att du får den hemskickad direkt när den är klar i slutet av november? 

Skicka ditt namn och adress direkt till info@sjosalaforlag.se  Det kommer kosta 100 kr inkl frakt.  

 

Pressklipp 

Att jag är med som talare i Lissabon 

http://www.esquerda.net/artigo/quem-vai-estar-na-cimeira-do-plano-b-para-europa/51458 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens P S Vilket bra initiativ #metoo-kampanjen är. Jag kommer göra allt jag kan för att agera mot 

kränkningar och oschysst behandling mot kvinnor. 
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