Enskede, 2018-03-23
Hej alla,
Har USAs president Donald Trump lyckats dupera EUs ledare som nu drar lättnadens suck för att han
avvaktar några veckor med de aviserade tullarna? Undantaget gäller endast för EU och en handfull
länder till. Mot Kina och många andra länder är handelskriget i full gång, deklarerat av USAs
president. Kommer Sverige och EU låta sig nöja med upplägget? Hoppas inte. Jag kommer följa
frågan.
Bra men för sent om miljözoner
Regeringen presenterar idag förslag om begränsningar av utsläpp från bilar genom möjligheter till
miljözoner i våra städer. Det är överlag ett bra förslag som kommer göra det möjligt att begränsa
dieselbilar med höga utsläpp av kväveoxider. Det är helt och hållet nödvändigt för folkhälsan och
miljön. Men att det ska träda ikraft fullt ut först 2022 är för sent. Och den borgerliga regeringen har ett
ansvar för premierande av dieselbilar. Läs mer: https://jensholm.se/2018/03/23/bra-men-sent-ommiljozoner/
Ceta
Igår röstade dessvärre riksdagen igenom handels- och investeringsavtalet mellan EU och Kanada,
Ceta. Du kan se den rätt långa debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webbtv/video/betankande/avtal-om-ekonomi-och-handel-ceta-samt_H501UU19 Missa inte heller mina
replikskiften, t ex det om varför Socialdemokraterna vill ha specialtribunaler där bolag kan stämma
stater. Det var bara Vänsterpartiet, med stöd av ett fåtal miljöpartister som röstade emot. S, MP, de
borgerliga och SD röstade för Ceta. Det ska vi komma ihåg i valrörelsen.
Det är synd att Ceta ser ut att gå igenom. Å andra sidan måste avtalet klubbas i alla EUs länder och
Kanada innan det träder i kraft fullt ut, och i många andra länder är diskussionen mycket hetare än i
Sverige och chansen finns att avtalet kan stoppas.
Facebook och våra persondata
Blir extremt provocerad av att Facebook sålt persondata från 50 miljoner människor till ett skrupelfritt
bolag som hjälpt Donald Trump till makten. För några år sedan blåste vindarna hårt kring FRA och
andra myndigheter som samlar in alltför mycket information om oss medborgare. Nu är det globala
bolag som gör detsamma, men nu helt och hållet i kommersiellt syfte. Det borde vara ett enkelt krav
som vi skulle kunna enas kring; Facebook och andra nätjättar ska inte få lämna ut vår data med mindre
än vårt personliga och unika godkännande.
Upp ett par snäpp
Jag har åkt upp ett par snäpp på listan över Sveriges 101 ”hållbarhetsmäktigaste”, till plats 35. Jag
tycker motiveringen var särdeles fin: ”Jens Holm är den -starkaste klimat- och miljörösten på den
politiska vänsterflanken. Under 2017 har han utkommit med en ny bok där han beskriver en klimatoch miljöpolitikisk vision för vänstern. Boken har fått uppmärksamhet bland hållbarhetsintresserade
långt utanför vänsterrörelsen.” Se hela listan: https://www.aktuellhallbarhet.se/101-maktigahallbarhetssverige-hela-listan/
Earth Hour - imorgon släcker vi ned
Imorgon är det Earth Hour, mellan 20.30-21.30 släcker vi ned för att hedra vår planet och visa att vi
tillsammans kan uppnå förändring. Det är dessutom riktigt mysigt.
Partierna och klimatet
Här svarar vi kort på vad Vänsterpartiet vill göra för klimatet. Vi är de enda som vill ha nollutsläpp
redan 2040 och som lyfter vikten av minskad köttkonsumtion https://www.svt.se/special/val2018partiernas-forslag-for-minskade-koldioxidutslapp/
Om inte vi, vem? – Göteborg och Bromma
Må talar jag om min bok, kl 18.00, Andra långgatan 20

On samma tema kl 18.00, men i Bromma, Beckombergav 3
Välkomna!
Pressklipp
Om EU och valet
https://www.altinget.se/eu/artikel/majoritet-av-partierna-det-gaar-inte-att-vinna-val-i-sverige-paa-eufraagor
Hållbarhetsmäktigaste
https://www.aktuellhallbarhet.se/101-maktiga-hallbarhetssverige-hela-listan/
Skriver om hur vi ska ställa om till hållbarhet och rättvisa.
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/180321-hallbart-och-rattvist-sverige.html
Omnämns i inlägget
http://www.lt.se/opinion/ledare/tomas-karlsson-kortsiktig-och-konstig-hallbarhet-pa-den-topplistan
Det var allt. Trevlig helg
Jens
P S Bestört över det brutala mordet på den brasilianska människorättsaktivisten Mariella Franco förra
veckan. Franco var dessutom lokalpolitiker för vänsterpartiet PSOL i Rio de Janeiro och var som svart
och kvinna en stark förespråkare för rättvisa och hård kritiker av korruption och polisvåld. Många
menar att mordet var politiskt motiverat. Hoppas de stora protester som kommit efter dådet växer till
en bred nationell rörelse.

