Enskede, 2018-01-12
Hej alla,
God fortsättning på er. 2017 är till ända: ett år med extremväder och nya rekord i växthusgasnivåer,
men också med en revolution av förnybar energi och för första gången en säkerställd nedgång av
köttkonsumtionen i Sverige. Jag ser fram emot ett 2018 med klimatlag, ny djurskyddslag och val i
Sverige och en mängd andra spännande länder.
Djurskyddslagen
I veckan har regeringen, sent omsider, presenterat förslag till ny djurskyddslag. Det var väldigt
efterlängtat. Som ni känner till har jag tjatat om att vi behöver ersätta vår nuvarande 30 år gamla
djurskyddslag med en förbättrad variant. Och visst tar regeringen vissa steg framåt, men de viktigaste
frågorna väljer de att fortsätta att utreda. Det gäller exempelvis pälsindustrin som dagligen bryter mot
nuvarande lags krav om djurens rätt till ett naturligt beteende. Inte alls OK. Läs mitt svar till SvenErik Bucht och Isabella Lövin på DN-debatt: https://www.dn.se/debatt/repliker/ett-svek-motminkarna-och-valjarna/
Bygg höghastighetsbanorna
Några dagar innan jul lämnade den s k Sverigeförhandlingen sitt förslag om höghastighetståg till
regeringen. Det som nu ligger på bordet är möjlighet till lånefinansierade investeringar för Sveriges
största infrastruktursatsning på 150 år. Och det handlar om tåg, inte vägar. Ta chansen!:
https://jensholm.se/2017/12/21/bygg-hoghastighetsbanorna/
Avgift på engångsmuggar
Miljödepartementet i Storbritannien föreslår en avgift på ca 3 kronor på engångsmuggar. Detta för att
minska på resursslöseriet och främja återvinning. Skulle vi kunna göra det också i Sverige. Jag har just
tagit upp frågan med regeringen. Mer info i nästa brev.
Marockoavtalet är olagligt
En av EU-domstolens generaladvokater dömer ut EUs fiskeavtal med Marocko, ett avtal som plundrar
Västsahara på deras resurser. Men enligt uppgift vill EU-kommissionen förnya avtalet. Det ska vi sätta
p för. Rörelsen är redan igång. Mer info framöver. Läs gärna: https://www.svd.se/toppjurist-eusfiskeriavtal-med-marocko-olagligt
Minskad köttkonsumtion – miljarder att spara
Minskad köttkonsumtion är inte bra bara för djuren och miljön, samhället och individer kan spara
hundratals miljarder dollar per år på en minskad köttkonsumtion. Läs mer om en unik undersökning:
https://jensholm.se/2018/01/05/folj-kostraden-for-klimatet-och-ekonomin/
Vem är mäktigast för miljön?
Tidningen Aktuell Hållbarhet gör varje år en ranking över Sverige ”Miljömäktigaste”. Nu kan DU
lämna förslag på personer som borde vara med på listan. Och det vore bra med fler vänsterfolk. Du
nominerar här: https://www.aktuellhallbarhet.se/dags-att-nominera-vem-ar-maktigasthallbarhetssverige/
Bättre bedövningsmetoder för grisar?
Ett inte alltför skarpt svar från Sven-Erik Bucht på min skriftliga fråga.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/koldioxidbedovning-vid-slaktav-grisar_H511500
Om inte vi, vem?
Har du inte köpt den gör gärna det. Se: https://jensholm.se/2017/11/28/om-inte-vi-vem-nu-i-handeln/
På gång
Ti IP-debatt om AP-fonderna och klimatet samt IP-debatt om sanktionsavgifter vid kemikaliebrott.

On Talar om Om inte vi, vem? i Uppsala kl 18.30. Arr V Uppsala.
Pressklipp
Vilket parti har bäst politik för klimatet?
https://tidningensyre.se/2018/nummer-229/striden-har-borjat-om-miljovaljarna/
Kommenterar djurskyddslagen
http://www.altinget.se/miljo/artikel/flera-olosta-fraagor-i-nya-djurskyddslagen
Skriver om djurskyddslagen
https://www.dn.se/debatt/repliker/ett-svek-mot-minkarna-och-valjarna/
Skriver om självkörande bilar och politikens ansvar
https://www.aktuellhallbarhet.se/sjalvkorande-bilar-kan-utveckla-staderna-om-politikerna-vill/
Om att det borde vara lättare att boka tågbiljetter
http://www.altinget.se/miljo/artikel/flyget-norm-nar-riksdagen-bokar-resor
Min bok nämns
https://www.etc.se/ekonomi/hog-tid-att-klimatrenovera-sverige-nu
Kritiserar dieselbilar (inloggning krävs)
https://www.di.se/bil/fem-av-atta-riksdagspartier-for-dieselforbud/
Om inte vi, vem? omskrivs
http://www.bohuslaningen.se/åsikt/ledare/stadigt-framåt-i-klimatfrågan-1.4993392
Fin recension av Om inte vi, vem?
http://storstockholm.vansterpartiet.se/files/2017/12/Roda-Roster-nr-34.pdf
Om köttkonsumtionen och julskinkan
http://www.vlt.se/opinion/debatt/jens-holm-v-skippa-julskinkan
Om världsparlament och min bok
http://en.unpacampaign.org/10388/jens-holm/
Det var allt. Ha en trevlig helg!
Jens
PS Handgranat i Vårby gård och dödsskjutning på pizzeria i Rinkeby – nej, nu får det vara nog! Så
otroligt sorgligt, och upprörande.
PPS Min åsikt om Lars Ohly och #metoo: En f d partiledare som betett sig illa, en partiledning som
agerar; bra!, men som utdömt oproportionerligt hårt straff och ett rättsosäkert sådant; inte bra och en f
d partiordförande som agerat i affekt och lämnat partiet. Men noterar nu att Ohly nu har tagit tag i sitt
beteende. Ett ypperligt läge för att begrava stridsyxorna. Då borde också Ohly kunna känna sig
välkommen i V igen. Kom igen, lös det så kan vi sedan fortsätta att ägna oss åt politik!

