
Riksdagen, 2021-01-15 

 

Hej alla, 

Hoppas ni alla haft en fin ju och att det nya året kan börja så bra som det bara kan under dessa 

omständigheter. Jag är igång sen en tid tillbaka. Imorse debatterade jag tillsammans med mina 

kollegor Elin Segerlind (V) och Tony Haddou (V) ojämlikhet och utsläpp med klimatminister 

Isabella Lövin (MP). Det är inte rimligt att den rikaste tiondelen i Sverige släpper ut fyra gånger mer 

än den fattigaste. Vi behöver en jämlikhetsdimension i klimatomställningen! Läs mer här: 

https://jensholm.se/2021/01/15/utslapp-och-ojamlikhet/  

 

Pandemin som en möjlighet 

Ser verkligen fram emot en massvaccinering. Jag vill kunna leva normalt. Men ska vi bara återgå till 

som det var förr? Nej, hoppas vi kan dra lärdomar av pandemin. I våra städer är potentialen för att 

bygga nåt bättre och hållbarare gigantisk. Jag tänker på Paris 65 mil långa nät av nya cykelvägar, 

Londons bilfria zon, de gröna och bilfria kvarteren i Barcelona, konverteringen av bilvägar till gång 

och cykel i Milano och möjligheten att omvandla tomma kontor till bostäder. Inget av detta hade inte 

skett om vi inte hade haft pandemin. Här finns enormt mycket att lära för Sverige. Låt oss göra det! 

 

Satsa på vego så slipper vi problemet 

Återigen har media, med hjälp av Djurrättsalliansen, avslöjat fruktansvärda missförhållanden för djur i 

svensk köttindustri. Den här gången var det Krav-gårdar som inte skött sig. Det är pekar på ett 

systemfel; djur ska inte tvångsuppfödas, transporteras och slaktas i stora industrier mot deras naturliga 

beteenden. Stäng djurfabrikerna! Politiken borde satsa alla resurser på vegetarisk mat; offentlig 

konsumtion, skolmaten, forskning, kommersialisering, information, utbildning, borttagna 

köttsubventioner, ekonomiska styrmedel och lagstiftning om bättre djurskydd. Finns så mycket som 

politiken kan göra för att avveckla djurindustrierna. Nu är det dags att agera.  

 

 

Klart priset spelar roll – för kollektivtrafiken 

Vi svarade i veckan Expressens ledare om kollektivtrafiken. Det är klart att priset spelar roll. Läs vårt 

svar hos Expressen: https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2021/01/replik-dyrare-sl-

kort-ett-slag-i-ansiktet-pa-laginkomsttagare/  

 

Regeringen måste agera mot Vattenfall 

Är det inte märkligt att Vattenfall bygger vindkraftsparker till havs i andra länder, men inte i Sverige. 

Och varför motarbetar de bättre villkor tillsammans med Svenskt Näringsliv? Här måste regeringen 

agera. Jag skriver tillsammans med min kollega Birger Lahti. Läs mer: 

https://www.nyteknik.se/opinion/vattenfall-maste-satsa-mer-pa-havsbaserad-vindkraft-i-sverige-

7007797  

 

EU och klimatet 

EU landade inte i de höjda klimatkrav som jag och Malin Björk krävde. Men läs gärna vårt inlägg, 

som fortfarande är aktuellt. https://www.etc.se/debatt/regeringen-maste-stalla-tuffare-klimatkrav-pa-eu  

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Snö – äntligen. Men vad sysslar man med i Stockholms stad?! Varför inte dra skidspår och ploga 

isar? Utomhusidrott är bra för folkhälsan och i princip smittsäkert. Gör om gör rätt! 
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