Enskede, 2018-06-15
Hej alla,
Bygglovskrav slopas för solpaneler, barnkonventionen blir svensk lag, gratis kollektivtrafik till alla
barn, sysselsättningsgraden högre än någonsin, Vegomässan slog besöksrekord, elbilsboom, förbud
mot elefanter på cirkus… Det sker väldigt mycket bra saker i landet Sverige. Glöm inte det.
Ny djurskyddslag
Igår klubbades den nya djurskyddslagen, och det var verkligen på tiden. Vår nuvarande är från 1988.
Med gårdagens beslut görs en del framsteg, bl a blir det förbjudet med elefanter och sjölejon på cirkus.
Det blir förbjudet att överge djur och en del preciseringar införs i lagen avseende djurs naturliga
beteenden. Det är bra. Men dessvärre återstår det mesta att göra för att vi ska få en djurskyddslag på
djurens villkor. Vi i Vänsterpartiet ville att den nya lagen också skulle omfatta:
 Vilda djur på cirkus borde förbjudas.
 Obligatorisk märkning och registrering av katter.
 Att fler djur ska ges möjlighet till utevistelse och att uppbindning och s k fixering ska
förbjudas.
 Att det ska förbjudas att jaga grävlingar i deras bon/gryt förbjuds.
 Att pälsindustrin ska förbjudas genom hårdare krav på minkindustrin
Mer info och länk till riksdagsdebatten här: https://jensholm.se/2018/06/14/en-ny-djurskyddslag/ Och
stort tack till Carl Schlyter (MP) och Birgitta Ohlsson (L) som gick emot sina partiledningar och
röstade för vårt förslag om stopp för pälsindustrin i Sverige (reservation 25).
Globalt förbud mot djurtester inom kosmetika
Fortfarande lider hundratusentals djur i plågsamma kosmetikadjurförsök. I Sverige har vi ett förbud
sedan länge. Kommer regeringen verka för ett globalt förbud mot kosmetikatester? Läs min fråga:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/_H5111441
Klimatriksdagen till riksdagen
För några veckor sedan tog jag och ett antal andra riksdagsledamöter emot de tolv vinnande
motionerna från Klimatriksdagen. Jag lovade att ta med mig dessa in i politiken. Alla
riksdagsledamöter från Vänsterpartiet har därför fått motionerna. Nu kommer jag också att debattera
förslagen med klimatminister Isabella Lövin. Ti 26/6 kl 9.00 i riksdagens kammare. Följ gärna! Läs
min IP här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/forslag-franklimatriksdagen_H510577
Satsa på biogasen
Dagen innan debatten ovan kommer jag att debattera hur förutsättningarna för biogas ska kunna
förbättras i Sverige. Må 25/6 ca 11.00 med energiminister Ibrahim Baylan. Följ på riksdagen.se
Vattenkraften och miljön
I veckan har vi debatterat vattenkraft och vilka miljökrav vi ska ställa på den. Vi i Vänsterpartiet
tycker att det är bra att regeringen lägger fram förslag om att vattenkraften måste ha moderna
miljötillstånd. Men förslaget har tyvärr många brister. Skälet till det är det faktum att S/MPregeringen
har gjort upp med M, C och KD i detta. Då blir tyvärr miljöinnehållet därefter. Underbetyg! Läs mer:
https://jensholm.se/2018/06/12/vattenkraften-och-den-biologisk-mangfalden/
V bäst för miljön – igen
Vänsterpartiet var bästa partiet för miljön konstaterade Naturskyddsföreningen nyligen när de gått
igenom den förda politiken under mandatperioden. Nu är V och MP de två partier som svarar ja på de
18 miljöreformer som organisationen ställt frågor om. Inte oväntat för mig som nu varit miljöpolitisk
talesperson i åtta år för Vänsterpartiet, men inte desto mindre härligt med ett kvitto på vårt enträgna
miljö- och klimatarbete. Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-har-svarade-partierna-panaturskyddsforeningens-miljoforslag

Frågor om miljö – och svar på tal
Mer om vår miljöpolitik i tidningen Miljö & utveckling: http://miljo-utveckling.se/utslappsbudget-forklimatet-foreslas-av-vansterpartiet/
Billigare att gå till tandläkaren
Riktigt bra förslag från V om ett maxpris på 2000kr för att gå till tandläkaren. Läs mer:
https://www.vansterpartiet.se/tandvarden-ska-inte-kosta-mer-an-2-000-kronor/
Förra veckan inget nyhetsbrev
Som flera av er noterat kom inget nyhetsbrev förra veckan. Jag hade fullt upp med annat 
På g
Ti Talar om Om inte vi, vem? i Järna på kvällen
On EU-nämnd och klimatdebatt i kammaren
Fre Glad midsommar!
Pressklipp
Aftonbladet om djurskyddslagen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxpxBx/ny-djurskyddslag-ska-stoppa-cirkuselefanter
Djurens Rätt om djurskyddslagen
https://www.djurensratt.se/blogg/sveriges-nya-djurskyddslag-har-rostats-igenom
Om debatten kring djurskyddslagen
https://www.djurensratt.se/blogg/riksdagen-debatterade-den-nya-djurskyddslagen
Om mitt besök i Rättvik
https://www.dt.se/artikel/dalarna/rattvik/riksdagsman-jens-holm-v-besokte-ore-skogsrike-nedslaendese-de-stora-avverkningarna
I ETC om klimatanpassning
https://www.etc.se/inrikes/storsta-hotet-kommer-fran-klimatforandringarna
Det var allt. Ha en trevlig helg.
Jens
P S Nu får det ta och regna! Denna torka - den gör mig mycket bekymrad.

