Enskede, 2018-02-09
Hej alla,
Är fortfarande lite lätt speedad efter två auladebatter – 400 elever (!) per gång – på
Fredrikabremergymnasiet i Haninge. Debatter på gymnasier har den egenheten att du får en direkt
reaktion på det du säger; applåder och jubel eller kompakt tystnad beroende på hur ditt uttalande har
landat i stolsraderna. Det är danande för en politiker. Dagens debatt gick iaf bra och inger hopp inför
den stundande valrörelsen.
Klimatet som rättvisefråga
Så himla kul med den här recensionen av Om inte vi, vem? i Aftonbladet. Skribenten Petter Larsson
skriver bl a: "Han övertygar mig om att klimatfrågan är en rättvisefråga"
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/ddnlBB/klimatvandalen-ar-en-man-i-kostym
Arlandas expansionsplaner och regeringens ansvar
I veckan har jag debatterat Arlandas expansionsplaner. Om antalet resenärer ska fördubblas eller tom
tredubblas, som statliga Swedavia vill, då kommer det ofrånkomligen leda till kraftigt ökade utsläpp
av växthusgaser. Det kan väl ändå inte regeringen backa upp? Nu har vi dessutom en klimatlag och
nytt klimatpolitiskt ramverk som ska göra det olagligt att nedprioritera klimatet. Se debatten mellan
mig, Carl Schlyter (MP) och inframinister Tomas Eneroth (S) här:
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/arlandas-expansionsplaner-och-paverkan-paklimatet_H510338
Därför måste flygandet minska
På tal om flyget. Missa inte mitt debattinlägg i Aftonbladet:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ngWQ9o/vi-har-inte-rad-med-de-rikas-thailandsresor Jag har fått
ett mothugg, som jag har skickat in svar på.
Sjöstedt – flygfri valrörelse
Jonas Sjöstedt kommer göra allt han kan för att inte flyga alls under valrörelsen. Strongt, med tanke
på att han har hela Sverige som upptagningsområde. Se mer: http://omni.se/sjostedts-mal-vill-inteflyga-alls-under-valrorelsen/a/oRWKXm
Rädda Ore skogsrike
Sveaskog vill avverka ett stort område med mycket skyddsvärd skog, Ore skogsrike, utanför Rättvik,
Dalarna. Sveaskog äger vi tillsammans. Regeringen har därför alla möjligheter att styra bolaget så att
de tar större miljöhänsyn. Tänker regeringen göra det? Se min interpellation här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/avverkningshot-i-skogar-medhoga-naturvarden_H510363 Debatt planerad till ti 27/2 med näringsminister Mikael Damberg.
Ore skogsrike i riksdagen
På tal om Sveaskogs ansvar för Ore skogsrike tog jag upp frågan redan igår med Karolina Skog. Se
vårt meningsutbyte här: https://jensholm.se/2018/02/08/ore-skogsrike-i-riksdagen/
Stöd oppositionen i Maldiverna
Är mycket oroad över situationen i Maldiverna. Tidigare leddes ö-riket av klimataktivisten Mohamed
Nasheed. Men en militärkupp för ett par år sedan satte stopp på det. Nu kom ett glädjande beslut från
Högsta domstolen, men regimen vägrar lyssna på det. Vad gör Sverige och utrikesminister Margot
Wallström? Läs mer: https://jensholm.se/2018/02/07/stod-oppositionen-i-maldiverna/
Pressklipp
Sex ministrar, varför inte?
https://www.expressen.se/nyheter/nya-pressen-pa-lofven--v-kraver-plats-i-regeringen/
Om flyget och utsläppen
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ngWQ9o/vi-har-inte-rad-med-de-rikas-thailandsresor

Inför mitt förestående Gävlebesök
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Press-ochinformationsmaterial/Pressmeddelanden/Pressmeddelandemapp/Miljopolitik-fran-vanster-paStadsbiblioteket-i-Gavle/
Kommenterar Dinamarca
https://www.expressen.se/nyheter/vansterpartiets-rossana-dinamarca-lamnar-politiken/
Recension av Om inte vi, vem?
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/ddnlBB/klimatvandalen-ar-en-man-i-kostym
På gång
Lö-sö V-kongress
On Borås
Fr EU-nämnd
Det var allt för nu. Trevlig helg,
Jens
P S Imorn tar jag första tåget till Karlstad och Vänsterpartiets kongress. Är du där? Kom fram och säg
hej! Om inte följ på Svt som sänder direkt. Jag medverkar kl 13.40 på lördag (med reservation för
tidsändring). Imorgon kl 14.00 resp 17.30 ska ordinarie ledamöter resp ersättare till partistyrelsen
väljas. Jag kandiderar och håller tummarna.

