
Riksdagen, 2018-05-18 

 

Hej alla, 

Vänsterpartiet har bäst miljöpolitik. Ni läste väl DN-debatt i veckan där Naturskyddsföreningen 

konstaterade att Vänsterpartiet har drivit mandatperiodens bästa miljöpolitik? Så här löd rubriken i 

DN: ”Mandatperiodens bästa parti för miljön är Vänsterpartiet.” Jag är mycket stolt och glad 

över det kvittot på vårt enträgna arbete. Nu fortsätter vi så här, men ännu mer och ännu bättre. 

Läs artikeln: https://www.dn.se/debatt/mandatperiodens-basta-parti-for-miljon-ar-vansterpartiet/ Läs 

också Jonas Sjöstedts intressanta kommentar där han menar att det varit ett misstag att stänga ute ett 

av riksdagens två miljöpartier (det andra är alltså MP): 

https://www.dn.se/nyheter/politik/v-misstag-att-stanga-oss-ute-har-forsvagat-miljopolitiken/  

 

Miljömålen och Östersjön 

Idag har jag debatterat miljömålen med miljöminister Karolina Skog. Vi har 16 miljömål som ska nås 

innan 2020, men i dagsläget ser vi bara ut att nå två av dem. Visste ni att Stefan Löfven i 

regeringsdeklarationen 2014 lovade att ”de nationella miljömålen ska nås”. Det börjar bli bråttom nu. 

Vad gör regeringen? Jag har också debatterat det akuta läget i Östersjön. Vad tänker miljöministern 

göra åt den? Båda dessa debatter hittar ni via: 

https://jensholm.se/2018/05/18/debatter-om-miljomalen-och-ostersjon/ 

  

Ta folkets klimatoro på allvar 

Det är lätt att få uppfattningen att det är hotet från Ryssen, terrorism, flyktingkris och den organiserade 

brottsligheten som är det som håller svenska folket vakna på nätterna. Det kan härmed dementeras. 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har under lång tid kartlagt svenska folkets åsikter i olika 

frågor. Åtminstone hälften av de tio frågor som oroar svenska folket mest är miljörelaterade. Mest 

oroade är svenskarna över klimatförändringen, på andra plats miljöförstöring. Läs mer: 

https://jensholm.se/2018/05/16/ta-folkets-klimatoro-pa-allvar/  

 

Om inte vi, vem? 

Jag är ju runt en del och talar om min bok, Om inte vi, vem? Här kan du se mitt föredrag som jag höll i 

Gubbängen häromveckan: https://www.youtube.com/watch?v=g44fpb8shoA&feature=youtu.be  

 

Miljöskadliga subventioner 

På måndag ca kl 13.15 kommer jag debattera utfasningsplan för miljöskadliga subventioner. I Sverige 

subventionerar vi det som smutsar ned med närmare 60 miljarder kronor. Det är pengar som skulle 

kunna göra nytta på annat håll. Trots att Sverige internationellt driver att andra länder ska fasa ut sina 

miljöskadliga subventioner händer förvånansvärt lite här hemma. När får vi en utfasningsplan, 

finansminister Magdalena Andersson? Följ gärna på riksdagen.se Min interpellation: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/utfasningsplan-for-

miljoskadliga-subventioner_H510483  

 

På g 

Må debatterar miljöskadliga subventioner (se ovan) 

Ti Internationella dagen för biologisk mångfald 

On kl 7.30 frukostseminarium om kosmetika utan djurförsök. Mejla mig om du är intresserad. 

On Vilket parti har bäst klimatpolitik, V eller C? Debatterar i Solna, Folkets hus kl 18.00. 

https://www.facebook.com/events/472063299879620/  

To 11.00-12.00 Vänsterpartiets EU-politik. Intervjuas på Europahuset, Regeringsg 65. Välkommen! 

Mer info: http://www.europarl.europa.eu/europahuset/en/kalendarium/24maj.html  

Fre 9.00 EU-nämnd 

 

Pressklipp 

Om hur vi och andra partierna vill minska utsläppen.  

https://tidningensyre.se/2018/nummer-265/sa-har-vill-partierna-na-utslappsmalen/  

Att vi vill ha högre ambitioner för ekomat 
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http://www.landlantbruk.se/lantbruk/skilda-asikter-kring-behovet-av-ekologiska-mal/  

Om EU-nämnden där jag var med 

https://www.europaportalen.se/2018/05/lofven-svenska-foretag-kommer-drabbas-av-usa-politik 

Om Klimatriksdagen. ”Störst applåder drog Jens Holm (V) hem”. Man tackar… 

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/180516-tolv-klimatforslag-till-riksdagen.html 

Delger av mina bästa tips om hur du lobbar för djuren 

https://www.djurensratt.se/blogg/politisk-forandring-djuren 

Kommenterar Klimatriksdagen 

https://tidningensyre.se/stockholm/2018/nummer-37/klimatriksdagen-har-rostat-forslagen-

politikernas-hander/ 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S efter fem års fångenskap i Etiopien är den svenske hjärtläkaren Fikru Maru fri. Han lär just ha 

just landat i Sverige. Äntligen! Vi är många som har kämpat för hans sak. Ikväll skålar vi med valfri 

dryck. 

 

PP S Estland planerar att införa gratis kollektivtrafik i hela landet. Idag finns det ju i Tallinn, och jag 

kan intyga att det funkar bra. Om nån har mer info om planerna mejla mig gärna. 

https://popupcity.net/estonia-to-become-the-worlds-first-free-public-transport-nation/  
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