Enskede, 2017-09-15
Hej alla,
Det var ett tag sedan jag sände ut ett nyhetsbrev. Det har varit sommar och efter det har jag haft
mycket att göra. Men nu är jag igång igen med nyhetsbreven.
Sans och balans?
Jag kommer just från riksdagen där SD – återigen – har försökt avsätta statsminister Stefan Löfven i
en misstroendeomröstning. Tack och lov gick det inte så bra, endast 43 ledamöter röstade för deras
förslag (bl a moderaten Finn Bengtsson). Gott så, men det är tröttsamt med denna ständiga fokusering
på det politiska spelet, inte innehållet. På tisdag är det dags igen då M och KD kräver att hela
riksdagen ska samlas för att rösta om försvarsminister Peter Hultqvists framtid. Inte heller det försöket
lär gå igenom, när de har en majoritet mot sig. Samtidigt händer en mängd andra saker i världen som
inte får det utrymme det förtjänar, svältkatastrofen i Sydsudan, Burmas folkmord mot Rohingas,
flyktingkris (på många platser), viktiga beslut på EU-nivå och en isar som fortsätter att smälta i
rekordhastighet på grund av den globala uppvärmningen. Centerns Annie Lööf sa igår att det var dags
för lite ”sans och balans” i politiken. Jo, det var på tiden. Låt oss därför ägna oss åt politik igen. Lägg
ned krypskyttet mot regeringen. Men regeringen måste också lägga ned anpassningspolitiken mot
borgarna.
Rösta på söndag
Är du med i Svenska kyrkan? Glöm då (för Guds skull) inte att rösta och gör det gärna på Vänstern i
Svenska Kyrkan. En kyrka som står upp för solidaritet och jämlikhet – mot högerextremismens
mobilisering, det är vad ViSK står för. Obs! Du kan inte rösta på Vänsterpartiet, utan på Vänstern i
Svenska Kyrkan (som du också kan skriva på valsedeln om det inte finns förtryckta). Läs mer:
http://www.visk.info/
Satsning på djur i budgeten
Jag kan redan här och nu berätta om en bra satsning som kommer i statsbudgeten, som presenteras nu
på onsdag. Vänsterpartiet har fått igenom 15 miljoner kronor i extraanslag till ökade och bättre
djurskyddskontroller. Och pengarna ska permanentas, d v s finnas kvar över tid. Nu kan äntligen
länsstyrelserna anställa fler djurskyddsinspektörer och göra fler kontroller för att se till att alla djur
behandlas OK.
På tal om djur
I regeringens lista över kommande propositioner framgår att regeringen inte kommer att lägga förslag
till ny djurskyddslag i år, som man tidigare lovat. Ett förslag ska komma först januari nästa år. Inte alls
OK med dessa ständiga svek mot djuren. Jag kommer göra vad jag kan för att driva på.
Apropå djursvek. Jordbruksverket vill försämra för grisarna i Sverige och i ett svar till mig framgår
det att detta är sanktionerat av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Se min fråga och hans svar:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/_H4111826 Upprörande! Skriv
på Djurens Rätts namninsamling mot förslaget: https://www.djurensratt.se/blixtaktion/smagrisars-ratttill-sin-mamma#!/
Jorden obeboelig?
Jag kommenterar en omskakande artikel om klimatförändringen skriven av David Wallace-Wells i
New York Magazine. Den är lång (artikeln alltså), men lämnar ingen oberörd. Eller så läser du bara
min kommentar: https://jensholm.se/2017/08/30/jorden-obeboelig/
Nästa vecka
Ti röstar om försvarsminister Hultqvist
On budgeten presenteras
To Miljö- och jordbruksutskott, votering i kammaren
Pressklipp (inkl sommarens pressklipp)

Om de 15 djurmiljonerna
https://www.djurensratt.se/blogg/15-miljoner-om-aret-till-okat-djurskydd
Ref till min debattartikel om djur
http://www.folkbladet.nu/1911186/jonas-paulsson-en-politiker-som-visar-vagen
Tänker Bucht svika djuren?
http://www.altinget.se/miljo/artikel/tanker-bucht-laata-livsmedelsstrategin-anvandas-till-forsamringarfor-djuren
kräver pälsindustrins slut (igen)
http://tidningen.djurskyddet.se/2017/08/beteendet-ligger-lagrat-i-generna/
Medverkar i reportage från Colombia (på spanska)
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/20/colombia-el-guerrillero-que-entrego-el-fusil-yahora-preside-los-lisiados-de-guerra/
Att strandskyddet inte ska luckras upp
http://www.friatidningen.se/artikel/130012
En av 40 inspiratörer för hållbar livsstil
https://www.greenmatch.se/blogg/2017/08/40-inspiratoerer-foer-haallbar-livsstil-2017
Kritiserar subventioner till flygplats i Sälen
https://www.etc.se/klimat/salen-borde-satsa-pa-miljon-i-forsta-hand
Skriver om att vi behöver investera mer för klimatet
https://www.etc.se/debatt/ingen-politik-utan-klimatpolitik
Från biståndsdebatten i Almedalen
http://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2017/vad-vill-partierna-med-bistandet/
Om framtidens hållbara livsmedel
https://www.djurensratt.se/blogg/hur-ser-framtidens-livsmedelspolitik-ut
Om livsmedel globalt
http://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2017/haller-vi-pa-att-ata-upp-framtiden/
Mitt svar till Scan
https://www.etc.se/debatt/alla-har-ett-ansvar-aven-scan
Våra steg mot nollutsläpp
http://supermiljobloggen.se/debatt/2017/07/vansterpartiet-tio-steg-mot-nollutslapp-och-okad-rattvisa
Stoppa bottentrålningen
http://raddaostersjotorsken.se/2017/07/02/vansterpartiet-stoppa-bottentralningen-i-de-marinareservaten/
Om 61 miljarder som kunde användas bättre
https://www.etc.se/inrikes/du-betalar-andras-utslapp
Det var allt,
Jens
P S glöm inte kyrkovalet på söndag. Jag säger det igen...

