Enskede, 2018-09-06
Hej alla
Snart förtidsröstar jag på Enskede bibliotek. Jag röstar förstås för ett jämlikt och hållbart Sverige – på
Vänsterpartiet.
Slutspurt
Nu är det full fart ända fram till 9/9. Vill du vara med på någon av mina aktiviteter. Jag vill gärna slå
ett extra slag för vår cykelturné imorgon och Vänsterpartiets stora valfinal kl 11.00 på lördag. Se mitt
kalendarium: https://jensholm.se/2018/09/06/valspurt-kalendariet/
Klimatdebatt i Sveriges radio
Igår debatterade jag klimatpolitik i Sveriges radio. Visste du att Vänsterpartiet är det parti som vill
anslå mest till klimatomställningen, 100 miljarder kronor till den gröna investeringsbanken (MP lägger
50 miljarder). Vi är också det parti som är tydligast i att lagstifta och styra bort utsläppen, bl a genom
försäljningsförbud för fossilbilar senast 2025. Lyssna på hela debatten här (jag kommer in i andra
halvan, efter ca 45 min): https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7036513
Vänsterpartiet bäst för djuren
Djurens Rätt granskar alla partier. Vänsterpartiet är det bästa partiet för djuren. Sååå stolt. Läs
https://www.djurensratt.se/blogg/djurens-ratt-granskar-vansterpartiet
Varför inte myndigheter i takt med klimatmålen?
Förvånad över att Isabella Lövin (MP) inte kommer ta fram nya instruktioner för våra myndigheter nu
när vi har klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket på plats. Det ska väl inte vara så att vi har en
försvarsmakt som motarbetar förnybar energi eller ett trafikverk som vill bygga nya motorvägar med
stora utsläpp+ Bara för att ta två exempel. Läs svaret till mig: http://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/nya-myndighetsinstruktioner-som-en-foljd-av_H5121618
Fossilbilsförbud 2025?
Ni kanske såg vad klimatpolitiska rådets vice-ordförande Johan Kuylenstierna sa till Dagens
Industri i tisdags: “Det blir svårt att nå målet om man inte sätter ett stopp för försäljning av
fossildrivna fordon.” Det mål han talade om var att minska utsläppen från transportsektorn med 70
procent till 2030. Vilken tur då att det finns ett parti som driver just ett försäljningsförbud av bilar som
drivs med bensin eller diesel – Vänsterpartiet.
Pressklipp
Om Vs klimatpolitik – och uppskattande kommentarer av experterna
https://www.svd.se/guide-sa-vill-partierna-na-klimatmalen
Klimatomställning på riktigt
https://www.skovdenyheter.se/article/v-vi-behover-en-klimatomstallning-pa-riktigt/
Vi säger nej till nya fossilpipelines och Nord Stream II. Jag är med i P1
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7034309
Jag svarar MP om djuren
https://tidningensyre.se/2018/nummer-292/en-politik-pa-djurens-sida-pa-riktigt/
Min fråga om myndighetsinstruktioner tas upp
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nya-instruktioner-behovs-att-uppna-klimatmalen-23579
Skriver om cykelpolitik
https://www.bicycling.se/artiklar/gastkronika-om-cykelpolitik-vanstern.htm

Oj, vad kul det är med valrörelse. Hoppas ni tycker detsamma.
Ha det gott!
Jens
P S Och ikväll missar vi väl inte TV4s stora partiledardebatt där Jonas Sjöstedt är med, el hur? Och
imorgon Svt1s debatt... Båda startar kl 20.00. Och sedan: rösta, rösta, rösta. Och uppmana alla andra
att rösta. Och rösta på Vänsterpartiet.

