
Hammarby sjöstad 2020-01-17 

 

Hej alla, 

I veckan meddelade Jonas Sjöstedt att han avgår som partiordförande vid vår kongress i maj. Till 

Jonas vill jag rikta ett stort TACK och lycka till med kaféverksamheten, bokskrivandet eller vad det nu 

blir i Hanoi. Jonas har fördubblat stödet för Vänsterpartiet och gjort oss till ett grönare parti. Han har 

också sett till att Vänsterpartiet är relevant i svensk politik. Andra partier måste förhålla sig till oss, det 

går inte att ta oss för givna. Det är en tung mantel att axla för kommande ordföranden. Men jag är 

övertygad om att vi kommer att hitta en eller två (i ett delat ledarskap) som kommer att fortsätta på den 

inslagna vägen.  

 

Sverige måste göra upp med klimatkolonialismen 

Igår debatterade jag osäkra utsläppskrediter finansierade med våra skattepengar med Isabella Lövin 

(MP). Våra pengar har bl a finansierat tvångsfördrivning av tusentals bönder i Uganda. Oacceptabelt. 

Läs mer här: https://jensholm.se/2020/01/17/debatt-om-osakra-utslappskrediter/  

 

Inga pengar till nya motorvägar och flyg 

Scrolla fram till 8.00 min och lyssna på mitt meningsutbyte med miljö- och klimatminister Isabella 

Lövin (MP) om nya motorvägar och flygplatser. Avser hon att stoppa dessa av klimatskäl? 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H7C120200116fs    

 

Klimatplanen får inte begravas i utredningar 

På tal om klimatet. Innan jul presenterade regeringen sin handlingsplan för klimatomställning. Mycket 

bra med en sådan, men tyvärr är alla skarpa förslag begravna i utredningar. Vi i Vänsterpartiet 

kommer att motionera och kräva skärpningar. Läs gärna min debattartikel i ämnet: 

https://www.dn.se/debatt/repliker/klimatet-behover-handling-inte-nya-utredningar/?  

 

Pressklipp 

Jättemycket pressklipp. Kolla gärna in https://www.facebook.com/holmjens/ där jag lägger ut länkar 

till alla pressklipp där jag omnämns. Finast var nog ändå Göran Greider som skriver om mig apropå 

nya ordföranden för Vänsterpartiet: Så här skriver han i Dalademokraten: 

 

”Partiets klimatpolitiske talesman, Jens Holm, tror jag vore ett utmärkt val. Han är bra i debatter, han 

är en intellektuell personlighet. Han har erfarenhet från EU-parlamentet, vilket idag är viktigt. Nooshi 

Dadgostar, bostadspolitisk taleskvinna, är ett annat stalltips, men hon är nog än så långe ganska okänd 

för allmänheten. Båda dessa är dessutom relativt unga.” 

https://www.dalademokraten.se/artikel/goran-greider-vem-ska-eftertrada-sjostedt  

 

På g 

Må är troligen med på P1 kl 7.39 om delat ledarskap i Vänsterpartiet. Besöker sedan tofufabriken Yi 

Pin i Vallentuna. 

Ti debatterar flyg på Grand Hotel kl 15.20 

On votering bl a mot kärnkraft 

Fre Debatterar EUs förslag till Green Deal på Europahuset, kl 9.00 

 

Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Var är vintern? I fjol var varmaste året någonsin. Och det märks.  
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