Enskede, 2016-08-19
Hej alla,
Hoppas ni haft en fin sommar. Det har jag, med tågluff, camping och inte så mycket jobb. Nu stundar
den bästa tiden på året; svampplockning i skogen och friska höstvindar så fort man går ut.
Höstens sex i topp
Flera spännande saker är på gång under hösten. Här är min topplista.
1. Miljömålsberedningens förslag ska bli verklighet i form av propositioner från regeringen
(kommer de inte till hösten så blir det tidigt nästa år).
2. Ny djurskyddslag – regeringen ska lägga fram förslag på en helt ny djurskyddslag snart efter
att riksdagen har öppnats. Fem års väntan efter den omfattande utredningen om ny
djurskyddslag kommer förhoppningsvis till sin ände. Hoppas på stora förbättringar.
3. Studieresor. Nästa vecka reser jag till Kenya för en klimat- och miljöstudieresa med utskottet.
Jag kommer också besöka WTO i Geneve under hösten samt en del resor runt om i Sverige.
Sådana här besök gör att man får tänka nytt och lär sig en massa.
4. Klimattoppmötet COP22. Hålls i år i Marrakech i Marocko. I år åker jag inte dit (att resa till
en ockupationsmakt bär mig emot), men inte desto mindre viktigt möte.
5. Slut på vinster i välfärden. I november kommer till slut utredningen om hur vinsterna i
välfärden ska kunna stoppas. Hoppas på många bra förslag som kan se till att varje skattekrona
går tillbaka till våra barn i skolan och äldre i omsorgen.
6. Slutet för TTIP och andra destruktiva investerings- och handelsavtal? Det kommer sannolikt
vara i höst som slagen om både handelsavtalet TTIP (med USA) och CETA (med Kanada)
avgörs. Opinionen mot dessa avtal växer. De måste också klubbas i respektive parlament,
inklusive riksdagen. Vi kan alltså, och ska, stoppa dessa avtal som sätter storföretagens
intressen framför folkhälsa, miljö och schyssta jobb.
Har jag glömt något? Ja, garanterat. I vart fall är det en del att jobba med. Jag är laddad!
Märkning av drivmedel
Regeringen meddelar idag att man kommer lägga fram ett förslag om miljömärkning av drivmedel.
Det är bra och ett gammalt V-förslag. Redan 2013 tog jag upp förslaget med den dåvarande
regeringen, som inte var så lyhörd. Men nu ska det hända saker. Men märkning är en sak. Vi behöver
också en strategi mot och ett slutdatum för fossila drivmedel helt och hållet. Kan vi få det också? Se
min interpellation från 2013: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/interpellation/ursprungsmarkning-av-drivmedel_H010385
OS-final
Ni missar väl inte OS-finalen i fotboll ikväll; Sverige-Tyskland. Jag och barnen kommer sitta som
klistrade, var så säkra. Heja Asslani, Seger, Schelin och Lindahl!
Men dessvärre kommer många missa den eftersom den endast sänds via Viaplay. Jag tycker som
Jonas Sjöstedt, alla borde kunna få tillgång till OS och andra stora evenemang där nationer möts mot
varandra. Därför borde detta sändas i någon av de markbundna kanalerna, SVT eller TV4. Läs
Sjöstedt: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23320960.ab
CETA och miljön
Nästa vecka, torsdag efter lunch debatterar jag handels- och investeringsavtalet CETAs påverkan på
miljön med handelsminister Ann Linde. Det kan väl inte vara så att storföretag ska kunna stämma
stater för progressiva miljölagar eller att framtagandet av nya lagar ska försvåras och fördröjas på
grund av bolagens motstånd? Jo, så ser det liggande förslaget till investeringsavtal med Kanada ut. Läs
min IP: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/handelsavtaletceta_H310734
Pressklipp
Att vi inte borde göra Turkiet till vår gränsvakt
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/bor-eu-ha-kvar-flyktingavtalet-med-turkiet

Kritiserar EUs djurtransporter
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-lyfter-vanvarden-av-djur-pa-eu-mote
Skriver om CETA
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ge-inte-storbolagen-fritt-fram-1.3511939
I Inrikesmagasin om miljöfrågor
http://inrikesmagasin.se/2016/07/17/hallbarhet-nyckeln-till-sveriges-framtid/
I DN om SDs hyckleri kring socialt protokoll
http://www.dn.se/nyheter/politik/olika-eu-besked-fran-sverigedemokraterna/
I Arbetet som ovan
http://arbetet.se/2016/06/30/sd-gav-tva-besked-om-socialt-protokoll/
Det var allt,
Jens
P S Läser om Handelsbankens sparkade VD som får en mångmiljonfallskärm. Han har dessutom haft
en topplön på flera miljoner i ett och halvt år. Är inte tanken med en topplön att man får det för att
man kan få sparken när som helst och därför kunna lägga undan lite pengar? Varför ska direktörerna få
både och? Och vilken bank ska jag byta till den här gången (jag har redan lämnat Nordea)?
PP S Läser om f d moderatministrar som Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Catharina Elmsäter-Svärd
m fl som fått miljonbelopp i bidrag från staten samtidigt som de tjänat pengar i sina företag.
Arbetslinjen som blev bidragslinjen...

