Riksdagen, 2017-06-16
Hej alla,
EU-nämnd idag. I text efter text kommer nya EUformuleringar om ökat militärt samarbete, ökade
investeringar i krigsmateriel (som numera också ska finansieras från EU-budgeten) samt tätare
samarbete med Nato. Oroande, tycker jag. Synd att det numera bara är vi i Vänsterpartiet som tydligt
markerar mot denna utveckling.
Klimatlagen klubbad
Sverige har fått sin första klimatlag. Den klubbades i riksdagen igår med en mycket stor majoritet. Till
klimatlagen finns också ett klimatpolitiskt ramverk och långsiktiga mål för minskade utsläpp i Sverige.
Det hela är baserat på det förslag som vi tidigare arbetat fram i miljömålsberedningen. I korthet
handlar det om:
Inrättande av en klimatlag som tydligare reglerar hur klimatpolitiken ska föras
* Långsiktigt klimatmål om nära-nollutsläpp till senast 2045
* Sektorsmål för transportsektorn om minskade utsläpp där om 70 procent till senast 2030
* Delmål för 2030 och 2040
* Att alla politikområden ska verka för att klimatmålen uppnås
* Att ett klimatpolitiskt råd inrättas som ska övervaka att klimatmålen uppnås
* Att en klimatpolitisk handlingsplan antas för varje mandatperiod
* Att regeringen gör en årlig utvärdering av hur klimatarbetet går
Vänsterpartiet står förstås bakom lagen och det långsiktiga målet. Däremot hade vi önskat att vi
också fått ett mål för de konsumtionsbaserade utsläppen liksom skarpare delmål och mål för
transportsektorn. Totalt sett är detta ändå ett viktigt steg framåt i klimatkampen. Läs mer:
https://jensholm.se/2017/06/16/klimatlagen-pa-plats/
Colombia på väg
I Colombia har gerillan Farc nu överlämnat sina första laddningar av vapen till FN. Farc-comandantes
är i skrivande stund i Oslo (rent formellt får de inte resa till Europa pga EUs terrorlagar) och talar om
hur fredsavtalet ska implementeras och hur ett nytt och mer rättvist Colombia ska byggas. Ett exempel
på att en del saker i världen faktiskt går åt rätt håll. Vi behöver
Här produceras den hållbara maten
På tal om positiva exempel. I veckan har jag besökt Jannelunds gård, (sydväst om Örebro). Ekobonden
Adam Arnesson har gått över till allt mer av vegetabiliska proteiner; t ex gråärter, borlottibönor,
kidneybönor och svarta bönor samt havre till Oatly. Idag kan han föda 180 pers och klimatutsläppen
har halverats på de 100 hektaren jämfört med tidigare då han bara producerade kött. Baljväxterna blir
bl a mat till Södertälje kommuns skolelever. En framgångssaga som vi nu hoppas fler bönder
anammar. Läs mer: https://jensholm.se/2017/06/13/har-produceras-den-hallbara-maten/
Mer vego – mindre kött
På tal om hållbar mat har jag och Moderaternas Sofia Arkelsten i veckan skrivit en rätt
uppmärksammad debattartikel på temat. Vad kul när man kan komma överens från vänster till höger,
tycker jag. Läs artikeln här: https://www.etc.se/debatt/mer-vego-mindre-kott
Fikru Maru i riksdagen
Min kollega Ulla Andersson och KDs Desiree Petrus lyfte idag upp svenske hjärtläkaren Fikru
Marus situation i fängelset i Etiopien med utrikesminister Margot Wallström. Kan vi nu hoppas att
regeringen verkar för att han snart kan friges?
Feminism och klimat visar (V)ägen
Feminsim och miljö- och klimatfrågor är något som får nya väljare att söka sig till V. Positivt! Läs
mer: https://jensholm.se/2017/06/09/feminism-och-klimat-visar-vagen-for-v/
Pressklipp

I Svd om klimatlagen
https://www.svd.se/oenighet-i-debatten-om-nytt-svenskt-klimatmal
I ETC om mer vego
https://www.etc.se/debatt/mer-vego-mindre-kott
Svar är inskickat på detta inlägg
https://www.etc.se/debatt/att-hoppa-overbord-ar-inte-ratt-vag
Artikeln ovan är MPs svar på mitt inlägg nedan
https://www.etc.se/debatt/avskaffa-eus-fiskeavtal
På gång
Må livsmedelsstrategin debatteras i riksdagen
On riksdagen stängs – men politiken går vidare
Det var allt. Trevlig helg,
Jens
P S Att borgarna+SD vill försätta Sverige i kaos för att regeringen och V vill ha skatter som minskar
utsläppen och omfördelar från rik till fattig är oansvarigt. Att de gör det genom ett ”särskilt yttrande” i
Finansutskottet väcker fler frågor än svar. Vad vill de egentligen? Går de med på budgeten i övrigt?
Vill de ha nyval? Säg det isåfall. Vi är redo.

