Enskede, 2022-05-20
Hej alla,
Härligt med regn, det behöver våra torra jordar.
Nato – vad var det vi sa?
Nu är det Turkiets despot Tayyip Erdogan som dikterar villkoren för Sverige och Finlands
Natoanslutningar. Och Sverige har redan sänkt tonen mot honom. Blir det kurderna som
offras på Natoaltaret? Ett exempel på detta såg vi igår när utrikesminister Ann Linde (S)
svarade på min kollega Yasmine Posios fråga om just detta. Nu är det goda relationer med
Turkiet och endast försiktigt stöd till den förtryckta kurdiska minoriteten som gäller... Se
gärna (det tar två minuter). https://www.riksdagen.se/sv/webbtv/video/fragestund/fragestund_H9C120220519fs
Med Nato blir det andra länder som dikterar Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, bland
annat USA, Ungern och Turkiet. Vad var det vi sa?
Mer om Nato
Läs gärna mitt inlägg https://jensholm.se/2022/05/18/nato-nej-tack/
(V) gjort mest och bäst för klimatet
Naturskyddsföreningen har släppt sin granskning över partiernas klimatpolitik. På s 52
framgår det att Vänsterpartiet är det parti som mest konsekvent har drivit klimatfrågorna.
Grattis till oss i Vänsterpartiet!
Sverige måste lyfta ekocid
Annika Strandhäll (S) påstår sig inte ha tid att besvara min interpellation om grova brott mot
miljön, ekocid, förrän 27 juni. Därför lyfter jag frågan också som en skriftlig fråga till henne.
Den måste besvaras inom en vecka, d v s innan konferensen Stockholm+50 börjar. Läs min
fråga https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ekocid-ochstockholm50_H9111605
Ändra reglerna för vindkraftens belysning
Nu har regeringen möjlighet att undanröja ännu ett problem med att anlägga nya
vindkraftsparker, nämligen kravet på s k hinderbelysning. De starkt blinkande ljuset längst
uppe i vindkraftstornen upplevs som störande av vissa. Nu kan ministern råda bot på detta.
Läs min skriftliga fråga till energiminister Khashayar Farmanbar (S).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/krav-pahinderbelysning-for-vindkraftverk_H9111595
Vindkraften minskar utsläppen
Om än senkommet beslut, mycket bra om Kriegers flak. Minskar utsläppen med 1,6 miljoner
ton/år. Bra också för Skånes energiförsörjning.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/regeringen-fattar-beslut-som-skyndarpa-utbyggnad-om-havsbaserad-vindkraft/
Klimatomställningen handlar också om att avstå
Har debuterat som klimatkrönikör i Flamman. Läs gärna
http://flamman.se/a/jens-holm-klimatomstallningen-handlar-ocksa-om-att-avsta
Hemlighetsmakeriet måste få ett slut

Sluta upp med hemlighetsmakeriet inom myndigheterna. Läs mitt inlägg
https://www.publikt.se/debatt/gor-upp-med-hemlighetsmakeriet-24410
Sundsvall
Så kul att besöka min barndomsstad, Sundsvall. Missa inte den här fina filmen om hur vi kan
investera i hållbara transporter för personer och gods. Bygg färdig Nya Ostkustbanan!
https://fb.watch/d741-Xd9Fx/
Umeå
På tisdag ska jag till Umeå. Jag kommer bl a debattera på universitetet och tala om min bok
Pandemin som möjlighet på kvällen. Är du i Umeå på ti, kom gärna till Bokcafé Pilgatan kl
18.30. Se mer https://www.pilgatan.se/?cat=1&art=1158
Odlat kött
Riksdagens första debatt om odlat kött någonsin, det blir på fre 10/6.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/godkannande-av-odlatkott_H910483
Det var allt. Trevlig helg!
Jens
P S Barcelona vinner damernas Champions League imorgon och det kommer vara 90 000 på
läktarna. Mäktigt!

