Riksdagen, 2017-03-31
Hej alla,
Vilket gensvar på mina frågor om nyhetsbrevet. Tack så mycket till alla som svarat! Ett genomgående
tema är att många trots allt tycker nyhetsbrevsformen är bra samt att det är viktigt med lagom mycket
info. Fortsätt gärna att återkoppla. Obs! Känner du nån mer som kan vilja ha nyhetsbrevet be dem
anmäla sig på www.jensholm.se el skicka ett mejl direkt till mig.
Klimatlagen som glömde köttet och flyget
Det är bra att regeringen nu har lagt fram förslag till ett s k klimatpolitiskt ramverk. Från 2018
kommer vi har en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och ett långsiktigt mål om nollutsläpp på plats i
Sverige. Bra, bra och helt enligt det som vi föreslog i Miljömålsberedningen.
Men några saker har glömts bort i förslaget. Man föreslår t ex inga mål för vår konsumtion, t ex de
snabbt växande utsläppen från köttkonsumtionen och flygresandet. Delmålen till 2030 är också för lågt
satta. Läs mer, bl a den motion vi lagt i ärendet: https://jensholm.se/2017/03/29/det-klimatpolitiskaramverket-kan-bli-battre/
Undfallenheten för Erdogan
Hade EU-nämnd i morse. Till veckan träffas EUs utrikesministrar. Som vanligt står en mängd
internationella frågor på dagordningen; Syrien, Jemen, Libyen, Turkiet osv. Turkiet var på
dagordningen även denna gång, men hastigt och lustigt har man nu strukit punkten. Skälet lär vara den
kontroversiella folkomröstningen som ska hållas i april och att EU inte vill uttala någon kritik innan
den. Problemet är bara att EU knappt uttalat någon kritik ända sedan det s k flyktingavtalet med
Turkiet ingicks för ett år sedan. Detta trots att folkomröstningen kommer göras under
undantagstillstånd, den politiska oppositionen är fängslad, tidningar nedstängda, domare och jurister är
i fängelse och tusentals har tvingats i exil. Så kan anpassningen till Erdogans alltmer diktatoriska
regim se ut. Osmakligt.
Kevin Anderson i riksdagen
Lyssnade på den brittiske klimatforskaren Kevin Andersson som talade i riksdagen igår. Han pratade
bland annat om vikten av ”equity” (ung rättvisa) i klimatpolitiken och det faktum att världens rikaste
10 procent står för nästan hälften av världens utsläpp. Han sa också, vilket var nytt för mig, att om
dessa ”top-ten” drog ned sina utsläpp till EU-snittet skulle världens utsläpp minska med hela 33
procent. Rättvisa och klimatkamp går alltså hand i hand.
Vad hände med havren?
Sverige och Kina har ett samarbetsavtal kring jordbruksfrågor sedan några år tillbaka. I det står bland
annat att man ska samarbeta kring miljöfrågor och att främja produktion, marknadsföring och handel
med havre och havreprodukter. Jag har ännu inte, trots livsmedelsstrategi, exportsatsningar mot Kina
och Sven-Erik Buchts jordbruksresa till Kina, sett röken av någon större satsning på växtbaserade
livsmedel, havre i synnerhet. Det är märkligt när det ändå finns inskrivet i samarbetsavtalet. Att
utveckla mer växtbaserade livsmedel borde vara prioriterat för en regering som tar hållbarhet och
klimatfrågan på allvar. Läs gärna min skriftliga fråga till Bucht: https://jensholm.se/2017/03/30/vadhande-med-havren/
Pressklipp
Om nyckelbiotoper och sveket mot skogen
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/170329-nyckelbiotoper-numera-hotade.html
Om vad som behövs för klimatet
http://www.altinget.se/miljo/artikel/det-har-maaste-regeringen-gora-nu
På gång
On votering
To Debatt i kammaren om djurskydd, votering

Det var allt för nu. Trevlig helg,
Jens
P S Noterar att när befolkningen i den colombianska kommunen Cajamarca, sydväst om Bogotá fick
folkomrösta om gruvbrytning eller inte röstade hela 98 procent mot gruvförslaget och för värnandet
om miljön. Muy positivo!

