Riksdagen, 2012-05-03
Hej alla,
Jag kommer just tillbaka från ett utfrågning med 25 elever från alla möjliga länder som går
kursen ”Humanitarian action”, Uppsala universitet. Nej, jag skulle inte föreläsa, de ville ställa
frågor. Och så höll vi på i en timme. Väldigt spännande frågor om allt från
klimatförändringar, köttkonsumtion, vapenexport, Vänsterpartiets miljöpolitik till Colombia.
Sådana där möten, när man måste svara på frågor om varför man är politiker, är inspirerande
och peppande. Tack till Brian Palmer, som håller i kursen och har utvecklat den nydanande
intervjumetodiken.
Inga åtgärder för luften i Stockholm
För två veckor sedan frågade jag Lena Ek vad hon ämnade göra för att förbättra luftkvaliteten
i Stockholm. Luften i Stockholm är stundtals mycket dålig, full av partiklar och
kvävedioxider. Nu fick jag äntligen svar. Men tyvärr innehåller det inte mycket av handling
från regeringens sida. Ek vill bereda och utreda mer, trots att det är ett problem som pågått i
många år. Ett dubbdäcksförbud i innerstan, högre trängselavgifter, satsningar på
kollektivtrafiken och underlätta för stockholmarna att cykla mer är några av de åtgärder som
behövs. Omedelbart. Läs gärna Eks svar här: http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/tgarder-for-battreluftkvalit_GZ12540/
1 maj
Hoppas ni hade en fin 1 maj. Det hade jag. Gud, vad mycket folk som verkar ha varit ute och
demonstrerat. Kul! Själva var jag i Eskilstuna och Västerås. Mycket trevligt. Vill du läsa mitt
elva(!)sidiga tal finns det på: http://jensholm.se/2012/05/01/1-maj-2012/
Förbjud pälsindustrin
Just nu bombarderas vi riksdagsledamöter med mejl från människor som vill förbjuda
pälsindustrin. Bra. Fortsätt så! Vi i Vänsterpartiet har länge verkat för ett förbud mot denna
oetiska hantering av pälsdjuren. Den 10 maj kommer frågan upp i en första behandling i
miljö- och jordbruksutskottet, bland annat i form av vår pälsmotion. Den 13 juni är det
votering i riksdagen. Då får vi se vilka som står på djurens sida. Läs gärna mer på:
http://jensholm.se/2012/05/01/1-maj-2012/
Bangladesh
Imorgon har jag bjudit in en grupp ursprungsfolk från Bangladesh till riksdagen. Jag ser fram
emot det.
Det var allt för nu,
Jens
P S Missa förresten inte dokumentären om pälsindustrin på SVT ikväll kl 20.00 (jag vet inte
alls om den är bra eller dålig för djuren…).

