
Kafé Marx, 2018-03-09 

 

Hej alla, 

Just nu talar jag på Vänsterpartiets Storstockholms valskola. Ja, vi har en kort paus, så jag hinner 

skicka iväg detta nyhetsbrev. Vänsterpartiet var ju först ut av alla partier att anta en valplattform och 

nu rullar den och massa goda argument ut i partiet i form av s k valskolor. Vi är redo för val redan nu! 

 

Debatt om biologisk mångfald 

Varför vill de borgerliga halvera budgeten för biologisk mångfald? Hur mycket mer vill KD 

egentligen försämra strandskyddet? Liberalerna vill ha mer marint skydd, men tillåta bottentrålning; 

hur tänkte ni där? Se gärna onsdagens debatt om biologisk mångfald: 

https://jensholm.se/2018/03/07/biologisk-mangfald-anforande/  

 

… och om Sveaskog 

Förra veckan debatterade jag med näringsminister Mikael Damberg (S) om Sveaskogs planerade 

avverkning av skogar i Ore skogsrike, Dalarna. Sveaskog äger vi ju tillsammans, som ett statligt 

skogsbolag. Det innebär att vi kan ställa kvar, t ex att högre hänsyn ska tas till miljön. Mikael 

Damberg lutade sig mot ägardirektiven som togs fram av den borgerliga regeringen, 2010. Varför 

ändrar han inte dessa? Och är det rimligt med så höga avkastningskrav som 4,5 procent? Risken är 

uppenbar att det är skogen som blir lidande. Se debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/avverkningshot-i-skogar-med-hoga-naturvarden_H510363  

 

Köttkonsumtionen minskar - äntligen 

Äntligen ett trendbrott, köttkonsumtionen minskar för första gången på två decennier. Enligt 

Jordbruksverkets statistik för 2017 har konsumtionen gått ned med 2,2 procent. Verket säger själva att 

några av skälen till detta är ”klimatdebatten, vegotrenden och etiska skäl”. Det går alltså att ändra 

människors beteende, men mer måste förstås göras och det är därför som förslag som Vänsterpartiets 

om att minska köttkonsumtionen är så viktiga. WWF lanserade i veckan en ”köttguide” för minskad 

köttkonsumtion (jag var med och talade på lanseringen). Missa inte deras veckomeny som är riktigt 

aptitretande, varje måltid är klimatberäknad. Rekommenderas!. Se: 

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyheter/nyheter2018/tydligutvecklin

gviatermindrekottochmersvenskt.5.42a946c0161df8b7b8f1958c.html och 

http://www.wwf.se/press/aktuellt/1734911-idag-lanserar-wwf-planetsakra-maltider-one-planet-plate-

och-matkalkylatorn  

 

Pengarna till djuren 

I förra nyhetsbrevet berättade jag om det nyinrättade 3R-centret för att minska djurförsök och att 

Jordbruksverket använd en del av de 15 miljoner kronorna från vår satsning i statsbudgeten till annat. 

Nu har vi bråkat med regeringen som lovar att se till att varje krona i fortsättningen ska gå till djuren. 

Det är bra, men det ska vi inte behöva bråka om. 

 

EU och kritiken 

Johan Lönnroth, nationalekonom och tidigare vice-ordförande i Vänsterpartiet, har läst min Om inte 

vi, vem? och kommenterat den i Arbetaren. Jag svarar honom i samma tidning. Läs mer här: 

https://jensholm.se/2018/02/28/det-behovs-ett-kritiskt-forhallningssatt-till-eu/  

 

Svensk elexport räddar klimatet 

Varje år exporterar Sverige mängder med förnybar el till Tyskland och andra länder. Det innebär att 

fossilt producerad el trängs ut. Detta borde uppmärksammas bättre. Läs min fråga till energiminister 

Ibrahim Baylan https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/vardet-av-

fornybar-elexport_H511967  

 

På gång 

Ti 18.30 Talar om Om inte vi, vem? på Roslagens bokhandel i Norrtälje. Välkommen! 

On förmiddag debatt i kammaren om fiskepolitik 
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To 19.00 Debatt i Andreakyrkan på Söder 

Fr EU-nämnd, 11.20 EU-debatt Clarion N Bantorget, 13.00 Debatt hos Sportfiskarna  

      Stockholmsmässan 

 

Pressklipp 

Recension av Om inte vi, vem? 

https://www.arbetaren.se/2018/02/28/progressiv-politik-vavs-ihop-med-klimatfragan/ 

Att vi måste agera mot (diesel)bilarnas utsläpp 

https://www.etc.se/inrikes/majoritet-ett-dieselforbud-socialdemokraterna-velar 

Om min debatt om Sveaskog och Ore skogsrike 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/avverkning-i-ore-skogsrike-debatterad-i-riksdagen 

Mitt svar i Arbetaren 

https://www.arbetaren.se/2018/02/23/det-behovs-ett-kritiskt-forhallningssatt-till-eu/ 

 

Det var allt för nu. Njut av snön så länge den ligger kvar. 

 

Jens 

 

P S USAs president Donald Trump har nu beslutat om tullar på stål och aluminium. Det är ett slag i 

ansiktet på omvärlden. Dags att slå tillbaka med tullar på USA-whiskey och jeans. Primitivt, men 

tyvärr nödvändigt.  
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