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Hej alla, 

Grattis till inuitiska vänsterpartiet Inuit Ataqatigiit, som blev särklass största parti i valet på Grönland i 

tisdags. Nu kan IA förhoppningsvis driva igenom progressiv miljöpolitik och bilda regering på 

världens största ö. 

 

Fossilbolagen ska inte få förhindra klimatomställningen 

I tisdags var regeringen tvungen att bekänna färg i frågan om storbolag ska kunna stämma stater 

utanför det ordinarie rättsväsendet. Och jag tycker nog att jag och Lorena Delgado Varas lyckades att 

pressa energiminister Anders Ygeman (S) rätt bra i frågan om Internationella Energistadgefördragets 

investerarklausul (ISDS). Med stöd av Energistadgefördraget (ECT) har storbolag stämt stater 

åtminstone 136 gånger. Läs mer och se vår debatt här: https://jensholm.se/2021/04/06/lat-inte-

storbolagen-forhindra-klimatomstallningen/  

 

Laddning av elfordon och återstart av kollektivtrafiken 

På tal om debatter. På tisdag debatterar jag både enklare laddning med elfordon och hållbar återstart av 

kollektivtrafiken. Debatterna startar kl 13.00. Du hittar mina båda interpellationer via 

https://www.riksdagen.se/sv/kalender/ välj tisdag 13/4 och interpellationer. 

 

30 min om djurhållning och pandemin 

Jag, Elin Segerlind (V) och Deniz Butros (V) diskuterade hur dagens intensiva djurhållning riskerar 

medföra fler pandemier och vad vi ska göra för att förhindra detta. Se vårt samtal, som sändes via 

Facebook, här: https://www.facebook.com/elinsegerlindleft/videos/931439674296245  

 

Minska utsläppen nu 

Trots att utsläppen minskat kraftigt under pandemin fortsätter koncentrationen av koldioxid i 

atmosfären att öka och har slagit nya rekord. Det finns massor vi kan göra för att minska våra utsläpp, 

här är fem konkreta förslag som vi i Vänsterpartiet driver: 

1. Förbjud stora utsläpp med en Lex Preem. 

2. Ekonomiskt stöd till kollektivtrafiken. 

3. Investera i cykelinfrastruktur. 

4. Minskad köttkonsumtion - främja vego. 

5. Handelsavtal i linje med klimatmålen. 

  

Köp boken 

Beställ gärna min bok ”Pandemin som möjlighet” från förlaget: info@sjosalaforlag.se Den 26/4 finns 

den ute i handeln. 

 

Gör det lättare att ladda 

Jag kräver bättre laddinfrastruktur, se i DN https://www.dn.se/motor/krokig-vag-till-enkel-betalning-

for-elbilar-ygeman-skyller-pa-branschen/ 

 

Det var allt för nu. Ha en fin helg! 

 

Jens   

 

P S Nu hoppas vi på lite sol till helgen. 
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