Riksdagen, 2018-02-02
Hej alla,
Snart dags för möte med Vänsterpartiets miljönätverk. Hur sorterar miljö- och klimatfrågorna in på vkongressen och i valet. Några av frågorna på dagordningen. Inspirerande!
Partistyrelsen nästa?
Jag är föreslagen till ersättarplats i Vänsterpartiets partistyrelse. Kul och hedrande. Det avgörs på Vs
kongress i Karlstad nästa vecka. Jag håller tummarna, på plats.
Klimataktivisten Nasheed tillbaka till Maldiverna?
Vilken bra nyhet! Oppositionen släpps i Maldiverna. Början till slutet på terrorväldet? Den avsatte
presidenten och klimataktivisten Mohamed Nasheed kanske kan komma tillbaka? Låt oss hoppas det
och stödja de progressiva krafterna i öväldet söder om Indien. Jag tog upp frågan med Carl Bildt i och
med militärkuppen 2012 (något han kallade "maktskiftet"): http://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/skriftlig-fraga/utvecklingen-pa-maldiverna_GZ11409
Pensionerna och kolet
Viktig debatt om våra pensionspengar. Jag svarar finansmarknadsminister Per Bolund om APfondernas fossila innehav: http://effektmagasin.se/gazprom-exxonmobil-och-shell-sa-heter-nagra-avfossilbolagen-dar-vara-pensionspengar-finns-investerade-i-dag/
Om ni inte sett vår debatt om detta kan ni göra det här http://www.riksdagen.se/sv/webbtv/video/interpellationsdebatt/fossilfria-ap-fonder-_H510266
Arlandas expansionsplaner
På tal om debatter. På tisdag – strax innan 16.00 eller efter 18.00 – debatterar jag Arlandas önskan om
att mer än fördubbla antalet resenärer. Inframinister Tomas Eneroth (S) tycker tydligen att det är en
bra sak trots att det medför kraftigt ökat flygande och utsläpp. Jag ville ha debatten med Isabella
Lövin (MP) men hon lämnade över frågan till Eneroth. Bara det är ju ett svar… Följ på riksdagen.se
Se min IP: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/arlandasexpansionsplaner-och-paverkan-pa-klimatet_H510338
Jaktdebatt
I veckan har vi debatterat jakt och viltvård i riksdagen. Jakt måste utföras med ansvar och omsorg,
samt att det är en storskalig verksamhet där mer än 1 miljon djur skjuts varje år i Sverige. Därför är det
rätt att ställa krav på jägarna och dess organisationer. Blyhagel borde förbjudas liksom alla former av
onödiga och plågsamma jaktformer, inte minst den helt och hållet nattståndna godsjakten som fyller
noll funktion annat än ett nöje för direktörer och andra skjutglada med tjock plånbok. Läs mer och se
hela debatten (scrolla ned till mitt inlägg samt mitt replikskifte med KD):
https://jensholm.se/2018/02/01/jaktdebatt-i-riksdagen/
Gå till botten med Bolidens giftdumpning
Jag och Eva Zetterberg (V), tidigare ambassadör i Chile och tidigare vice talman i svenska riksdagen
kräver att Boliden ska gå till botten med sin giftdumpning i Chile samt att svenska regeringen ska
skärpa reglerna kring dumpning av miljöfarligt avfall. Läs vårt inlägg i Norrländska socialdemokraten
http://www.nsd.se/nyheter/hardare-lagar-mot-dumpning-nm4754020.aspx
Pressklipp
Intervjuad i tidskriften Opulens
http://www.opulens.se/opinion/helgportrattet-allt-vi-gor-far-nagon-slags-genklang-i-varlden/
AP-fonderna
http://effektmagasin.se/gazprom-exxonmobil-och-shell-sa-heter-nagra-av-fossilbolagen-dar-varapensionspengar-finns-investerade-i-dag/
Boliden
http://www.nsd.se/nyheter/hardare-lagar-mot-dumpning-nm4754020.aspx

ATL om att jag är föreslagen till PS
http://www.atl.nu/lantbruk/jens-holm-nominerad-till-vs-partistyrelse/
Intervjuad om Om inte vi, vem? i Syre
https://tidningensyre.se/stockholm/halla-dar-jens-holm/
Om öppna EUmöten
https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/kritik-mot-stangda-moten-i-eu-namnden

På gång
Ti IP-debatt i kammaren om Arlandas expansionsplaner
Ti 16.00 klimatdebatt Immanuelskyrkan Sthlm. Arr Fores, Klimatriksdagen m fl
Fr 9.00 Valdebatter på Fredrika Bremergymnasiet Haninge. Lätt valfeber - äntligen!
Lö-sö Kongress - Karlstad
Det var allt. Trevlig helg,
Jens
P S Det ska bli minus och snö i helgen – iaf i Sthlm. Äntligen! Låt vintern vara vinter.

