
Enskede, 2019-10-25 

 

Hej alla, 

Noterar att SD växer i opinionsundersökningarna. Jag är inte särskilt förvånad. Om de andra partierna 

nervöst efterapar deras politik legitimeras SD som parti. Varför inte istället peka på vilket 

högerextremt parti de är, som röstar för Moderaternas budget utan motkrav, föreslår sänkningar av 

anslagen till lärare i sin egen budget, är för vinster i välfärden, motarbetar arbetarnas rättigheter och 

motsätter sig alla förslag på miljö- och klimatområdet. Gör det istället och folk kommer förstå vilket 

hot mot ett gott samhälle SD är. 

 

Stoppa bilindustrins utsläppsfiffel 

Det är helt oacceptabelt att bilindustrin lurar kunder som vill göra en insats för miljön. Dagens 

Nyheter har granskat hur bilbranschen medvetet inte levererar laddbara bilar i år. Detta för att kunna 

visa bättre utsläppssiffror för nästa år då EU kommer stämma av biltillverkarnas utsläppssiffror.  Detta 

är ett medvetet lura kunderna och att sabotera andemeningen med vår klimatlagstiftning. Det här kan 

vi inte stillatigande acceptera. Läs mer: https://jensholm.se/2019/10/24/bilindustrin-och-

utslappskraven/  

 

Trafikutskottet tog tåget genom Europa 

Som ni vet har vi i Trafikutskottet gjort en studieresa med tåg genom Europa. Jag tror alla ledamöter, 

från höger till vänster, fick mersmak för att tågluffa. Vi lärde oss jättemycket inte minst om vikten på 

att satsa på kollektivtrafiken, inte minst järnvägen. Jag har skrivit om mina intryck i Miljömagasinet. 

Läs mer: https://www.miljomagasinet.se/index.php/2019/10/23/trafikutskottet-tog-taget-genom-

europa/   

 

Debatt om prylarnas pris 

Igår debatterade jag ”prylarnas pris” i Studio ett, Sveriges radio. Vi pratade om prylar som medvetet 

tillverkas för att de ska gå sönder efter garantitiden, plast, återvinning och annat. Det är självklart 

politiken kan göra något åt detta. Några av de saker jag tog upp var: 

Stärk konsumenträtten – det ska vara lättare att reklamera prylar som går sönder 

 Reglera antalet plastsorter på marknaden – endast de som kan materialåtervinnas ska få finnas 

(med ett fåtal undantag) 

 Beskatta plastpåsar (det är nu på gång) – intäkterna till miljön 

 Pant på fler förpackningar 

 Fastighetsnära förpacknings- och tidningsinsamling i kommunal regi, låt oss slippa gröna iglos 

på stan. 

Lyssna på hela debatten: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7328374  

 

Vattenfall – vad hände med miljösatsningen? 

TV4 fortsätter sin viktiga granskning av regeringens och Vattenfalls försäljning av kolet i Tyskland. 

Nu ser 16,5 miljarder kronor till återställande av förstört miljö ut att ha kommit på villovägar. Jag 

kommenterar i TV4 https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12506411  

 

Klimatkrisen och slutet på kapitalismen? 

I helgen arrangeras en intressant internationell konferens om kapitalismen, Marx, vänstern, 

klimatkrisen och visionen om ett bättre samhälle. Jag modererar ett samtal med brittiska forskaren 

Kate Soper på söndagen (kl 12.45). Kom gärna. Kolla in programmet (tror föranmälan kan behövas): 

http://abfstockholm.se/evenemang/marx-2019-25-27-okt/  

 

Nästa vecka är det höstlov och riksdagen är stängd, så inget nyhetsbrev då. 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 
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P S Allt stöd till demonstranterna i Chile. Vi behöver ett uppror mot höjda priser i kollektivtrafiken på 

fler ställen än i Santiago. Stockholm nästa? 

 


