Enskede, 2018-04-27
Hej alla,
Kallt i luften, men det växer och spirar över hela landet. Våren är tid av uppvaknande och sprudlande
liv. Dessutom snart 1 maj. En härlig tid.
Vi vill veta – bränslets ursprung
Vi vet redan att fossila bränslen har en förödande påverkan på klimatförändringen och att vi så snart
som möjligt måste kasta dem på historiens skräphög. Men det vi kanske är mindre medvetna om är att
den bensin och diesel som tankas i Sverige ofta har sitt ursprung i länder där människor förtrycks och
förföljs. När du köper kaffe, frukt eller havregryn ska det framgå från vilket land livsmedlet kommer
samt information om näringsinnehåll. Men när vi tankar bilarna finns ingen som helst information.
Regeringen har lagt fram ett förslag om bättre info om bränslens miljöpåverkan, men om
informationen inte ges vid pump och om vi inte får info om bränslets ursprung är förslaget inte mycket
värt. Läs mer om vår motion om hur vi ska kunna få en robust ursprungsmärkning för bränslen:
https://jensholm.se/2018/04/26/vi-vill-veta-branslets-ursprung/
Klimattimmen nu på Svt
Har du ännu inte sett? Kolla gärna på Svt när jag intervjuas om Vänsterpartiets klimatpolitik.
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/klimattimmen-vad-vill-vansterpartiet
Fantastiska möjligheter med mer vego
Jag har i dagarna fått en intressant rapport från Riksdagens utredningstjänst (Rut). Mitt uppdrag till
Rut var att titta på vad som skulle hända om vi ersatte betydande mängder av vårt dagliga proteinintag
med vegetabilier istället för kött. Hur ser potentialen ut i ökad produktion av växtbaserade livsmedel ut
i Sverige? Ju, det ser rätt bra ut. Vi kan producera betydligt mycket mer svenska baljväxter och låta
dessa ersätta köttet. Läs mer: https://jensholm.se/2018/04/20/mojligheter-med-mer-vego/
När får biogasen gynnsamma villkor?
Regeringen har tidigare lovat långsiktiga och gynnsamma villkor för svensk biogas. Hur går det med
det? Se när jag frågar klimatminister Isabella Lövin och hennes svar (sök fram mitt namn i listan över
frågeställare).
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H5C120180426fs
Avfallsdebatt
Pant, sopor, insamlingsansvar, producentansvar, biogas, återvinning, avfallshierarkin, standarder,
återkommunalisering, eko-designdirektiv m m. Se onsdagens debatt om avfall och kretslopp
https://jensholm.se/2018/04/26/debatt-om-avfall/
Läs intervjun med Jonas Sjöstedt
Jag tycker det här var en så otroligt bra intervju med Jonas Sjöstedt. Missa inte
https://www.metro.se/artikel/jonas-sj%C3%B6stedt-i-stor-intervju-vi-kommer-beh%C3%B6va-jobbafler-%C3%A5r
Om inte vi, vem? i Gubbängen
Kom gärna och lyssna på mig när jag talar om min bok ”Om inte vi, vem?” On 9 maj kl 18.00 på
Moment teater, Gubbängen. Välkommen!
På g
Ti 1 maj. Missa inte. Jag är i Skärholmen på morgonen och i Sthlm under dagen.
On-fre i London på studieresa; klimat, lokalval och vegodokumentär. Info i nästa nyhetsbrev.
Sö 13.00 Medverkar på Klimatriksdagens avslutande
Pressklipp
Med i ETC om att regeringen borde verka för att mer fossilgas inte sprids i Sverige

https://www.etc.se/klimat/stark-kritik-mot-terminal-flytande-fossilgas
Jag och Liselotte Olsson (V) skriver om hur Västerbotten ska bli mer rättvist, jämställt och hållbart.
https://www.folkbladet.nu/2107943/losningen-stavas-jamlik-ekologi
ETC intervjuar Anders Wijkman och uppmärksammar mitt kapitel om honom i Om inte vi, vem?
https://www.etc.se/klimat/anders-wijkman-det-ekonomiska-systemet-ar-ohallbart
Om vikten av att berätta om fossila bränslens mörka baksida
http://effektmagasin.se/vi-vill-veta-branslets-ursprung/
Klimattimmen
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/klimattimmen-vad-vill-vansterpartiet
I ATL (bakom betalvägg)
http://www.atl.nu/lantbruk/riksdagspolitiker-larde-djuraktivister-lobbying/
Om vår politik för solenergi
http://hallbartbyggande.com/sa-resonerar-riksdagspartierna-om-solenergi/
Det var allt. Ha en fin helg,
Jens
P S På tisdag är det 1 maj. Jag är i Skärholmen och Stockholm. Kom gärna fram och säg hej.

