Centralstationen, 2017-04-07
Hej alla,
Här kommer senaste vänsternytt från riksdagen.
Nya åtgärder för att nå miljömålen
Naturvårdsverket konstaterar i sin årliga genomgång av miljömålen att vi med nuvarande tempo
endast kommer att nå två av de 16 uppsatta miljömålen. Mer måste alltså göras. En hel del bra saker
finns i budgeten, som väsentligt mycket mer pengar till skydd av skog. Det är bra. Men vilka nya
åtgärder och beslut avser regeringen vidta för att alla miljömål, inklusive det s k generationsmålet, ska
uppnås? Det hoppas jag få svar på i min interpellationsdebatt med miljöminister Karolina Skog. IPn
väntas komma upp senare idag på riksdagen.se Debattdatumet ännu ej beslutat.
Djuren, politiken och ansvaret
Igår debatterade vi betänkandet ”Djurskydd” i riksdagen. Jag tog upp de miljontals djur som föds upp,
transporteras och slaktas i Sverige för att bli mat, päls eller utnyttjas i djurförsök. Många av dessa
företeelser är helt i strid med djurens intressen och bör försvinna eller förändras i grunden.
Jag passade också på att pressa bl a S och MP i frågan om den nya djurskyddslagen; varför kommer
den aldrig samt sveket mot minkarna. Varför förbjuds inte pälsindustrin? Se debatten här:
https://jensholm.se/2017/04/06/djuren-politiken-ansvaret/
Svar om havren
Jag har i veckan fått svar från Sven-Erik Bucht om min fråga om den satsning som skulle göras på
havre mellan Sverige och Kina. Havre är ett klimatsmart och överlag bra livsmedel. Men än så länge
har vi inte sett någon handling från regeringens sida, trots det snart fem år gamla samarbetsavtalet
mellan Sverige och Kina. Bucht lovar dock att man jobbar på saken. Läs svaret här:
https://jensholm.se/2017/03/30/vad-hande-med-havren/
Populismen kan vara progressiv
Rekommenderad läsning: Göran Therborn om varför vänstern borde välkomna populismen. Om V
säger han att vi håller fönstret öppet för kritisk frisk luft, men borde kunna göra mer. Instämmer.
http://www.aftonbladet.se/kultur/a/dA36O/folket-slar-tillbaka Någon läsare av detta nyhetsbrev får
gärna berätta för mig hur det kom sig att denne internationellt ryktbare marxist, Therborn alltså, har
blivit så bortglömd i Sverige. Har borde kunna spela en mer framskjuten roll i svensk samhällsdebatt
tycker jag.
Regeringens ansvar för Vattenfalls kolaffär
I veckan har Konstitutionsutskottet hållit utfrågning med näringsminister Mikael Damberg om
försäljningen av Vattenfalls brunkolsinnehav i Tyskland. Vi var ju många som ville att regeringen
istället skulle successivt avveckla brunkolet, inte sälja det till tjeckiska spekulanter. Damberg brukade
då svara att han inte kunde förhindra affären. Nu säger han till KU helt klart att regeringen hade
kunnat säga nej. Se http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/ku-haller-oppenutfragning-om-granskningsarende_H4C220170404ou1 scrolla fram till t ex 45,00 min.
På tal om brunkolet i Tyskland så kommer nu nyheter om att en av de fem brunkolsgruvorna som,
EPH, köparna av kraftverken ville öppna nu inte får tillstånd för det. Skälet ska vara att utsläppen blir
för stora och hotar Tysklands klimatmål. Utsläpp på motsvarande 250 miljoner ton CO2 uteblir nu.
Mycket positivt! Nu hoppas vi på ett nej till de återstående fyra gruvorna.
Vänster och aktiv i kyrkan?
Vill du aktivera dig i kyrkovalet i höst? Hör av dig till Vänstern i Svenska kyrkan, som just nu håller
på att sätta ihop sina vallistor. Gör det redan idag, tiden är knapp. Mer info: http://www.visk.info/
På gång
Nästa vecka är det plenifritt i riksdagen. På tisdag är jag i Sandviken på klimatbesök. Jag håller
föredrag på kvällen. Är du där hör av dig till V Sandviken.

Pressklipp:
Om riksdagens EU-utredning där jag företräder V.
https://www.europaportalen.se/2017/04/svensk-eu-utredning-svaller
Om det marina reservatet i Kattegatt som nu förhoppningsvis blir av
http://effektmagasin.se/nytt-marint-reservat-planeras-i-skane-ska-bevara-hoga-naturvarden/
Nästa vecka kommer inget nyhetsbrev. Jag hade tänkt att fira påsk. Så, glad påsk!
Det var allt. Trevlig helg!
Jens
P S I EU-nämndens handlingar noterar jag att EU nu avser ratificera (läs: formellt anta) den s k
Minamatakonventionen om förbud mot kvicksilver. Äntligen blir kvicksilver förbjudet.

