
Enskede, 2022-02-11 

 

Hej alla, 

I veckan meddelade jag att jag inte kandiderar till riksdagen till hösten. Jag hade tidigare varit 

inne på att sikta på en period till, men nu har jag kommit fram till att det får räcka med tre 

mandatperioder. Att få representera Vänsterpartiet som klimatpolitisk talesperson har varit en 

ynnest, men stundtals också slitsamt. Jag kommer fortsätta att jobba på i riksdagen som 

vanligt ända fram till den 11 september. Efter det hoppas jag kunna fortsätta att arbeta med 

klimat- och miljöfrågor. I vilken form, det blir får vi se.  

    

Kongressen – röd politik för grön omställning 

Vänsterpartiets medlemmar röstade igenom många bra förslag på Vänsterpartiets kongress 

den gångna helgen. Nu ska Vänsterpartiet verka för ett hållbarare skogsbruk utan 

kalavverkningar, ökad kolinlagring, för en hållbar konsumtion, kortare arbetstid, gröna jobb, 

upprustad järnväg, stärkt kollektivtrafik vid sidan av de stora klimatinvesteringarna som 

behöver göras. Är du intresserad av besluten kan du läsa mer här: 

https://jensholm.se/2022/02/07/bra-miljobeslut-pa-vkongressen/  

 

Några texten om mitt val att inte kandidera 

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/miljopolitik/darfor-lamnar-jens-holm-v-riksdagen/ 

https://www.altinget.se/nyttomnamn/jens-holms-nya-besked-lamnar-riksdagen 

https://www.expressen.se/nyheter/vs-klimattalesperson-lamnar-riksdagen-i-host/  

https://dagensopinion.se/artikel/klimatpolitisk-talesperson-v-lamnar-riksdagen/  

https://www.etc.se/inrikes/jens-holm-v-daerfoer-laemnar-jag-riksdagen-i-hoest 

 

Regeringen måste ta strid för vårt gemensamt ägda godsbolag, Green Cargo 

https://www.publikt.se/debatt/regeringen-maste-ta-strid-mot-eu-att-radda-green-cargo-24102 

 

Framtidens hållbara mat 

Igår besökte jag och regionpolitikern Anna Sehlin (V) Torsåker gård i Upplands Väsby. Där 

driver Axfoundation sedan en tid tillbaka mycket spännande verksamhet på temat framtidens 

hållbara mat. Nästan allt de gör handlar om att ta fram växtbaserade maträtter producerade 

lokalt i Sverige. För ett par veckor sedan lanserades Färsodlarnas Baljväxtfärs som är gjort på 

sötlupin, gråärtor och åkerböna. Färsen finns nu att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker. Mer 

lokalproducerad klimatsmart mat är dessutom på gång. Det ser vi fram emot.  

 

Apropå minskad köttkonsumtion och att främja vego  

http://matochklimat.nu/v-slutar-med-kottskam-men-politiken-for-minskad-kottkonsumtion-

ligger-fast/   

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Världsrekord i skridskor, silver i skidskytte, hockey, storslalom, längdåkning... Det är 

svårt att slita sig från OS. Smolket i bägaren är att det arrangeras av en regim som förtrycker 

och förföljer. Tänk om Stockholm-Åre kunde få arrangera ett helt demokratiskt OS utan 

pengarullning till nya dyra anläggningar? Vi vill väl inte att OS och VM ska tas över av 

diktaturer?  
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