Enskede, 2018-06-29
Hej alla,
I natt kom Stefan Löfven och de andra EU-ledarna överens om vissa delar av EUs migrationspolitik.
Det oroar mig djupt att huvudspåret numera är att hålla människor borta från Europas gränser och att
man nu vill bygga upp uppsamlingsläger i Nordafrika. Nytt efter i natt är att sådana läger även ska
byggas på Europeisk mark. Det vi ännu inte fått svar på är om människor ska finnas i dessa läger av fri
vilja eller av tvång. Om det är det senare är det snarare fångläger än något annat.
EUs flyktingpolitik
På tal om EU-toppmötet. Här kan ni se hela EU-nämndens sammanträde med Stefan Löfven inför
toppmötet. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppet-samrad/oppet-sammantrade-i-eunamnden_H5C220180627os1 Jag kommer in vid 36:30 min och 1:21:15 min.
18 min om Vänsterpartiets klimatpolitik
Missa inte intervjun med mig i Sveriges radio om vår klimatpolitik.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=6983699
Facebook
Min Facebooksida https://www.facebook.com/holmjens/ har fått en rejäl uppryckning om jag får säga
det själv. Där lägger jag ut de flesta pressklipp jag är med i (under Anteckningar), videoklipp,
kommentarer, bilder och annat. Följer du inte gör det gärna!
Klimatriksdagens förslag debatterades i riksdagen
I tisdags debatterade jag Klimatriksdagens motionsförslag med klimatminister Isabella Lövin. Några
ämnen som togs upp var divestering, AP-fondernas fossilinnehav, flygets utsläpp, flygskatt, minskade
utsläpp, konsumtionsutsläpp, motorvägar och flygsubventioner. Läs mer och se debatten här:
https://jensholm.se/2018/06/26/klimatriksdagens-forslag-debatterades/
Satsa på biogasen
I veckan har jag också debatterat biogasens framtid i Sverige med energiminister Ibrahim Baylan. Ett
av mina huvudkrav var att den aviserade utredningen om biogasens framtid måste tillsättas omgående.
Strax innan debatten lät Baylan tillsätta just den utredningen. Gott så, men olyckligt att det ska ta över
ett år för regeringen att utse en utredare. Och bara för att en utredning är tillsatt kan det väl inte vara så
att regeringen sitter med armarna i kors när biogasens framtid är oviss. Läs mer och se debatten här:
https://jensholm.se/2018/06/26/satsa-pa-biogasen/
Amlo sprider hopp i Mexiko
På söndag är det val i Mexiko och vänsterkandidaten Andres Manuel Lopez Obrador ser ut att bli
vinnare i presidentvalet som avgörs i en runda. Hans parti, Morena, ser också ut att bli det största i
parlamentet. Amlo, som han kallas, har kandiderat i tidigare val och i praktiken vunnit men stoppats
genom valfusk, men nu ser inget ut att kunna stoppa vänstervågen. Hoppfullt! Dessvärre har
miljöfrågor haft en undanskymd plats i valrörelsen, men Amlos tiopunktsmiljöprogram
”NaturAMLO” är helt klart intressant.
På g
Nästa vecka är jag i Almedalen. Har ett femtontal debatter, dessutom intervjuer och massa möten som
ska klaras av på fyra dagar. Det blir fullt upp, men kul. Skickar troligen sommarens sista nyhetsbrev
därifrån.
Pressklipp
Om EU-nämnden och flyktingpolitiken
https://www.altinget.se/eu/artikel/lofven-vill-att-flyktinglager-undersoks-narmare
Skriver om Vs klimatpolitik med V-Malmö
https://www.etc.se/debatt/klimatet-behover-vanstern-och-jamlikheten

Kritiserar förslag på asylläger, 6:20
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1100508?programid=4540
18 min om vår klimatpolitik
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=6983699
Hur Sverige ska få nollutsläpp
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6982631
Globalt djurtestförbud
https://www.djurensratt.se/blogg/sverige-vill-driva-fragan-om-ett-globalt-forbud-mot-djurforsokkosmetika
Kräver extra EU-nämnd
https://www.svd.se/v-kritik-mot-lofvens-oppning-for-asyllager
Extra EU-nämnd
https://omni.se/v-kraver-extra-namndmote-efter-lofvens-asylutspel/a/dd2qMX
Skriver om bättre skolmat med mer vego
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/billigare-och-battre-skolmat-med-mer-vego-pa-menyn-22726
Det var allt. Trevlig helg,
Jens
P S Oj, vilken bragd 3-0 mot Mexiko och vidare till åttondelsfinal. Vem hade kunnat tro det? Inte jag i
alla fall. Sverige kan gå riktigt långt. Men jag tror Kroatien blir världsmästare.

