
Enskede, 2019-05-17 

 

Hej alla, 

Visst är det härligt så här mellan hägg och syrén..., men det faktum att vi nu nått 415 miljondelar CO2 

i atmosfären känns inte bra. Det är mer än de senaste tre miljoner åren. Låt oss nu ändra på det. 

 

Klimatnödläge 

Nödläge för klimatet – låt oss säga det och agera därefter. Se mitt replikskifte med Stefan Löfven. 

https://www.facebook.com/holmjens/posts/10157095506187095  

 

Malin Björk agerar rätt 

Vilket tendentiöst inslag av SVT som försökte göra sken av att EU-parlamentariker Malin Björk (V) 

tar ut för höga ersättningar. Malin är ju den enda av EU-parlamentarikerna som är öppen med hur hon 

använder sina arvoden; d v s allt överskott till politisk verksamhet. Hoppas nu att fler EU-

parlamentariker granskas. Göran Greider skriver bra om detta: 

https://www.dalademokraten.se/artikel/ledare-socialdemokratisk/goran-greider-historien-om-malin-

bjork-var-inte-sa-saftig  

 

Avskaffa monarkin 

I veckan har vi haft ett antal viktiga voteringar. Vi i Vänsterpartiet röstade – som enda parti för att 

monarkin ska avskaffas och för införandet av republik. Läs vår reservation på s 125-126: 

https://data.riksdagen.se/fil/4AC1AECD-6C6A-4BDF-8965-9730DADE6297  

 

Sänk våra arvoden! 

Vi har också röstat om sänkta arvoden. Återigen var det bara Vänsterpartiet som röstade för. Vi vill 

sänka våra arvoden till max ett s k prisbasbelopp 47 000 kr, jämfört med dagens arvode på 67 000 kr. 

Se mer på s 30: https://data.riksdagen.se/fil/00A2D3ED-51D9-4739-B051-63E05C367E6C  

 

Arlanda och utsläppen 

I veckan har jag debatterat Arlandas expansionsplaner med Isabella Lövin (MP). Jag tycker det var en 

rätt klargörande debatt. Jag och den miljöpartistiske klimatministern är överens om att flygets utsläpp 

måste minska, men samtidigt har Lövin lagt fram en flygstrategi som talar om fördubblat flygande till 

och från Arlanda. Och med Arlandarådet, där hon förnekar sitt medlemskap, ökar trycket på Arlandas 

expansion ytterligare. Nej... det hänger inte ihop. Det är med politiska beslut och inte fromma 

förhoppningar vi minskar flygets utsläpp. Se debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/arlandas-expansion-och-

klimatet_H610173?fbclid=IwAR2svFsnQnH4zG_QMcw02Gejw1Lvt2B4jeTP4MwbQoI3LNUdqa5Ri

HAGUow  

 

 

Varför subventioneras fossilgasen?  

Läs mer om LNG-terminalen i Göteborg, miljonsubventioner, ökade utsläpp och granskningen från 

riksdagens utredningstjänst: https://jensholm.se/2019/05/17/varfor-subventioneras-fossilgasen/   

  

USA – Parisavtalet eller inget handelsavtal 

Uppenbart att vi i Vänsterpartiet får fortsätta att driva att Parisavtalet ska vara krav för handelsavtal 

med EU, inte minst med USA. Viktigt att komma ihåg nu i EUvalrörelsen. Vissa partier säger sig vilja 

ställa krav, men i regeringsställning driver de sedan inte det. Läs mer: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/parisavtalet-och-handel-med-

usa_H611599  

 

Omoralisk schlagerfestival 

Melodifestival är kul, även om musiken sällan är den bästa. Men att det arrangeras i ett land som 

ockuperar och förtrycker ett folk, som bryter mot folkrätten, grumlar hela upplägget. ”Doing the 
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omoralisk schlagerfestival...” – som den gamla proggdängan lyder. Och en sådan festival borde 

bojkottas.  

 

På g 

Imorgon ska jag EU-kampanja i Stockholm, bl a på debatt vid Rågsved folkets hus kl 13.00 

Ti kampanjar i Hudiksvall och Söderhamn 

Resten av veckan står jag rätt ofta i valstugan på Sergels tg eller Medis. 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Det var tråkigt att författaren Sven Lindqvist har gått bort. Han öppnade mina ögon för världen 

och för vår roll i den. Men framför allt, att det går att göra något åt den orättvisa världsordningen. 

Briljant både som författare och aktivist. Vila i frid, Sven. 


