
Riksdagen, 2018-08-29 

 

Hej alla, 

Det var ett tag sedan sist jag skrev till er, i början av juli närmare bestämt. Jag har haft lite semester – 

en härlig tågluff i Europa – och sedan drog valrörelsen igång med buller och bång. Så, nu skriver jag 

till er, mellan debatt om Östersjön och radiointervju och föredrag i Eskilstuna. Man får ta den tid man 

har. 

 

Valet 

Nån sa att det är lätt att bedriva valrörelse i medvind, och visst är det så. Fantastiskt med 

opinionssiffror för oss på närmare tio procent, i Stockholm över 13, likaså i Göteborg, Umeå över 18 

procent och i en handfull kommuner kan vi bli det största partiet. Fantastiskt! Men val avgörs som 

bekant på valdagen, så det är bara att köra på, ända in i kaklet.  

 

Regeringen, fatta ett sista viktigt beslut för klimatet... 

I Sverige har vi drygt 200 myndigheter. Några av dessa är Trafikverket, Försvarsmakten, AP-

fonderna, Vattenfall, Upphandlingsmyndigheten, Skatteverket och Skogsstyrelsen. Trots det nya 

klimatramverket agerar vissa av våra myndigheter som om inget har hänt. Försvarsmakten säger 

rutinmässigt nej till ansökningar om nya vindkraftsparker. Detta trots att mer förnybar energi är en 

hörnsten i omställningen mot nollutsläpp. Trafikverket agerar stick i stäv med Naturvårdsverkets 

rekommendationer och föreslår byggande av nya dyra motorvägar, som ökar utsläppen. Att planera för 

cykelinfrastruktur vet de knappt vad det är. Statliga Swedavia vill trefaldiga flygresorna från Arlanda. 

Om det finns en sista sak jag skulle vilja att vår S/MP-regering gör så vore det att ge instruktioner till 

våra myndigheter så att de agerar i linje med vårt klimatpolitiska ramverk. Det här är en fråga som 

regeringen äger helt själv. Vad anser regeringen och Isabella Lövin (MP) om det? Läs min fråga till 

henne: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/nya-

myndighetsinstruktioner-som-en-foljd-av_H5111618  

 

MPs klimatförslag drivs redan av V 

På tal om Isabella Lövin. Jag läste hennes och Gustav Fridolins intressanta inlägg på DN-debatt om 

att minska utsläppen från vår konsumtion. Bra, men deras förslag om konsumtionsbaserade utsläpp 

och minskad köttkonsumtion är ju saker som vi i Vänsterpartiet har föreslagit, men MP och de andra 

partierna röstat ned. Läs mitt svar på DN-debatt: https://www.dn.se/debatt/repliker/nagot-skorrar-

falskt-hos-fridolin-och-lovin/  

 

Röd politik för grön omställning 

Vänsterpartiets Varje dag får jag frågor om Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitik. Det är förstås kul 

att intresset är så stort. Här har jag sammanfattat en del av vad vi driver. Vi kallar det för röd politik 

för grön omställning. Sprid det gärna: https://jensholm.se/2018/08/16/vansterpartiets-miljo-och-

klimatpolitik/  

 

Dags för klimatbistånd 

Ni missade väl inte att Jonas Sjöstedt nyligen presenterade vårt förslag om ett nytt klimatbistånd. Det 

ska bestå av pengar, drygt 2 miljarder de kommande åren, som inte konkurrerar med det ordinarie 

biståndet och ska hjälpa utvecklingsländer med att inte göra om våra misstag. Se mer: 

https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-vill-infora-ett-nytt-klimatbistand/  

 

Ta strid mot fossilindustrin på riktigt 

Otroligt bra inlägg från Vs första- och andranamn på vår Stockholmslista, Clara Lindblom och 

Rikard Warlenius. https://www.etc.se/debatt/oljebolag-verklig-fiende-till-omstallning 

 

På g 

Idag kl 18.00 talar Vs klimatpolitik. Eskiltstuna, Biografbaren. 

To Huddinge 11.30, Alby 17.00 

Fre 16.00 Högdalen, 18.00 debatt Triangelkyrkan Enskede 
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Lö 7.30 Naturmorgon, P1, 12.30 bostadspolitisk debatt Norra latin, 15.00 Popagandafestivalen  

Sö 11.00 Dalen, Enskede, 15.00 Vällingby 

 

Pressklipp 

SR, Klotet om vår klimatpolitik 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1140806?programid=3345 (obs sänds idag kl 14.03) 

Omställning på riktigt 

http://www.gp.se/debatt/vi-beh%C3%B6ver-en-omst%C3%A4llning-p%C3%A5-riktigt-1.7810441 

Myndigheter i takt med klimatlagen 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/laat-myndigheterna-gaa-i-takt-med-klimatlagen 

Svarar MP om klimatet 

https://www.dn.se/debatt/repliker/nagot-skorrar-falskt-hos-fridolin-och-lovin/ 

Ett klimatsmart Stockholm 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/v-vi-vill-skapa-ett-klimatsmart-storstockholm-23328 

Sverige kan göra mer för människor på flykt 

http://tt.omni.se/lofven-bekraftar-nej-till-batmigranter/a/7lAzAv 

Som ovan 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7024271 

Mötet med skolstrejkande Greta 

http://effektmagasin.se/greta-har-fatt-politikernas-uppmarksamhet/ 

Riskerna med en fossilgasterminal i Göteborg 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/sverige-bygger-in-sig-i-ett-fossilberoende/ 

Om mina personliga klimatavtryck 

https://www.etc.se/klimat/partiernas-miljoprofiler-missar-hallbarhetsmalen 

Kungen får för mycket pengar 

https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/riksdagskandidater-kungen-faar-for-mycket-pengar 

 

Nästa nyhetsbrev kommer när jag hinner, troligen på må el ti. 

 

Ha en fin onsdag! 

 

Jens 

 

P S Då har SD tillslut lämnat besked med sin valplattform: Sänkta skatter för höginkomsttagare, ökade 

utsläpp från bilismen med sänkt bensinskatt finansierat med fantasisiffror på migrationsområdet. En 

synnerligen dålig kombination av fake news och benhård nyliberalism.  
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