
Enskede, 2018-04-20 

 

Hej alla, 

I en recension av Om inte vi, vem? (se länk nedan) skriver den liberalt orienterade skribenten Vladan 

Lausevic så här om min bok: ”För mig blev ”Om inte vi, vem?” banbrytande då den utmanade mitt 

vanligtvis liberala tankegods.” När jag läser det tänker jag: Där har jag i alla fall lyckats med 

någonting; att påverka en person som vanligtvis inte resonerar som jag. 

 

Urspårat om snabbtågen 

Total urspårning på DN-debatt idag om höghastighetsbanor. De sju forskarna missar ju den viktiga 

poängen med lånefinansierade investeringar. Genom att låna till att bygga höghastighetsbanorna 

konkurrerar inte snabbtågen med andra viktiga investeringar, som är ett av debattörernas 

huvudargument emot. Räntan är dessutom idag rekordlåg, långt lägre än de 4% de använder som 

referens. Jag hoppas därför att förhandlingarna om snabbtågen snart kommer igång och att 

höghastighetsbanorna kan byggas snabbt. Århundrandets järnvägsinvestering – den ska vi bejaka. 

 

Klimattimmen 

Missade du Klimattimmen igår där jag berättade om Vänsterpartiets politik för klimat och rättvisa? 

Inga problem; du kan se den här på SvT. Scrolla fram 4:02 tim: 

https://www.svtplay.se/video/17486758/forum/forum-19-apr-09-00?start=auto&tab=2018 

 

Debatter om livsmedel och landsbygd 

Här kan du se onsdagens riksdagsdebatter om livsmedelspolitik och landsbygdsdito. Jag tog bland 

annat upp vikten av satsningar på vegetarisk mat och hållbar mat överlag, innehållsdeklaration på 

alkoholhaltiga drycker och hur hela Sverige ska kunna leva. Se mer här: 

https://jensholm.se/2018/04/20/debatt-om-livsmedel-och-landsbygd/  

 

Miljöskadliga subventioner, miljömål och Östersjön 

Ser fram emot att debattera miljömålen samt Östersjön med miljöminister Karolina Skog fre 18/5 och 

miljöskadliga subventioner med finansminister Magdalena Andersson må 21/5. Du hittar de tre 

interpellationer som ligger till grund för debatterna på www.jensholm.se och du vet väl att du kan se 

alla riksdagsdebatter på riksdagen.se klicka på ”WebbTV”. De sänds också ofta på Svt Forum. 

 

Antropocen – vems tidsålder? 

Läs mitt inlägg om det som brukar kallas för människans tidsålder, antropocen 

https://jensholm.se/2018/04/19/antropocen-vems-tidsalder/ 

 

På g 

Må talar om miljö och klimat på Kafé Pilgatan, Umeå 

On Jakobsbergs folkhögskola, kammardebatt om avfall 

To Miljö- och jordbruksutskott 

 

Pressklipp 

ATL konstaterar att jag och flera andra miljö- och jordbrukspolitiker står på valbar plats inför höstens 

val (dessvärre bakom betalvägg)  

http://www.atl.nu/lantbruk/de-som-sitter-relativt-sakert-ar/   

 

Skriver om miljöskadliga subventioner 

https://gronopinion.com/2018/04/16/jens-holm-sluta-subventionera-det-som-utarmar-var-miljo/ 

 

Om att pälsindustrin måste avvecklas samt andra viktiga djurpolitiska frågor 

http://www.bt.se/debatt/debatt-stoppa-svensk-palsindustri/ 

 

Skriver med Deniz Butros hur Sverige ska bli mer rättvist och hållbart 

http://nt.se/asikter/debatt/vanstern-har-svar-pa-klimatutmaningen-om5254189.aspx 
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Om min kommande debatt om miljömålen 

http://www.dagensopinion.se/jens-holm-v-pressar-karolina-skog-mp-om-miljömålen 

 

Om risken för att mer fossilgas sprids i Sverige 

https://goteborg.etc.se/klimat/lyfter-terminalfragan-nationellt  

 

Kritiserar Sveriges svek mot Västsahara 

https://www.sydsvenskan.se/2018-04-14/sverige-mjuknar-om-eu-avtal-med-marocko 

 

Fin recension av Om inte vi, vem? 

https://gronopinion.com/2018/04/12/bokrecension-det-finns-ingen-marknad-pa-en-dod-planet/ 

 

Det var allt, 

 

Jens 

 

P S Vilket härligt väder. Ikväll blir det ut med vegogrillen. 
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