
Helsingör – Köpenhamn 2019-03-15 

 

Hej alla, 

Vilken klimatdag! Ser bilderna från Hong-Kong, Australien, Bryssel, London, Berlin och förstås 

Stockholm på skolstrejkande elever. En ny rörelse är född. Snacka om att ta ansvar – att kräva att vi 

vuxna ska lämna över en planet att leva på. Det är det minsta vi kan ge Greta och alla andra 

skolstrejkande ungdomar.  

     Själv har jag representerat Vänsterpartiet på Cykelriksdagen på den stora Cykelmässan som pågår i 

Göteborg just nu. Vad jag sa? En del av det finns här: https://jensholm.se/2019/03/15/politik-for-okad-

cykling/  

     Nu är jag på väg mot Köpenhamn för att ansluta till klimatdemonstrationen där och imorgon tala på 

konferensen ”Confronting Climate Change – Red-Green Transformation in Europe and globally” som 

arrangeras av nätverket Transform som Vänsterpartiet är en del av. Mitt bidrag kommer att handla om 

hur EU i grunden måste ändras för att svara upp mot klimatutmaningen. 

 

Eldrift över sundet 

På väg till Köpenhamn tog jag elfärjan Aurora från Helsingborg till Helsingör. Färjebolaget Forsea har 

konverterat Aurora och systerskeppet Tycho Brahe till batteridrift, vilket gör att de sedan november i 

fjol gör överfarterna över sundet helt och hållet med förnybar el. När färjorna ligger i hamn laddar de 

tillräckligt mycket för att de ska kunna gå på el igen vid nästa överfart. De gamla dieselmotorerna 

finns kvar som backup, men används sällan. Utsläppen beräknas minska med 28 000 ton CO2 per år, 

eller 65 procent för rederiet totalt. I vanliga fall konsumerar en överfart 300 liter diesel, nu ingenting. 

Så här finns både utsläpp och pengar att spara. Den lokala luften har blivit bättre liksom arbetsmiljön 

ombord (mindre buller och skakningar). Kan detta bli en modell för fler färjor runt om i världen? Låt 

oss hoppas det. 

 

Trafikutskottet agerar mot fusk i bilar 

Vilken framgång! Ett enigt trafikutskott ställde sig igår bakom mitt förslag om att agera mot 

manipulation av mätarställningen i bilar, något som idag inte är olagligt i Sverige. Nu förväntar jag 

mig att regeringen skyndsamt agerar så att vi får ett slut på det omfattande fusket med falska 

mätarställningar. Det är helt oacceptabelt att tiotusentals fordon rullar på svenska vägar med falska 

mätaruppgifter samt att många exporteras till andra länder med falska uppgifter. Läs mer: 

https://jensholm.se/2019/03/14/trafikutskottet-agerar-mot-manipulerade-vagmatare/  

 

Fredspriset till Greta? 

På tal om Greta Thunberg. Media runt om i världen har rapporterat om att hon har blivit nominerad till 

Nobels fredspris. Detta av två norska stortingsledamöter. Vill inte vara sån, men det gjorde faktiskt jag 

och min kollega Håkan Svenneling redan i februari. Nu hoppas vi att det bär hela vägen... 

https://jensholm.se/2019/02/01/give-the-peace-prize-to-greta-thunberg/ ¨ 

 

Naturvårdsverket kräver mer för klimatet 

Som av en händelse. denna klimatdag Vår expertmyndighet på klimatområdet: Långt mycket mer 

måste göras om vårt klimatmål ska nås. Dags för politik för klimatomställning. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382   

 

Pressklipp 

Orimligt med ökade banavgifter 

https://jensholm.se/2019/03/11/orimligt-med-okade-banavgifter/ 

Ge fredspriset till Greta 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rLBXn0/greta-thunberg-ni-vet-vilka-ni-ar-som-skapat-den-har-

krisen 

6-7 min in inslag om Trafikutskottets agerande mot fusk med vägmätare. 

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11974843 

Mera om vägmätarfusk 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wE7bJ1/riksdagen-vill-hejda-vagmatarfusk-snabbt  
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Ett steg mot ökad global demokrati 

https://www.unt.se/asikt/debatt/skapa-parlamentarisk-forsamling-i-fn-5239295.aspx 

Om EU-nämnden (bakom betalvägg) 

https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/minoritet-i-riksdagen-bestammer-eu-politiken 

 

Imorgon:Transforms klimatkonferens i Köpenhamn. Välkommen! 

http://www.transformdanmark.dk/?p=1217&fbclid=IwAR0D90PKPrGDdJl3gWTeK9FLZaWraNAX

E1BlC88Esao-gtIXJalbAmJVucM  

Ti 19/3 talar jag om ”Om inte vi, vem?” kl 18.00, ABF i Tyresö (Pluggvägen 6). 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Dessa klimatmanifestationer. Över 2000 i 130 olika länder. Allt initierat av en 16-årig svensk tjej. 

Kommer vi skriva i historieböckerna att det var här och nu det startade, omställningen till en värld där 

vi lever inom de ramar som naturen satt upp åt oss?  
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