Riksdagen, 2017-10-06
Hej alla,
EU har föreslagit ett förbud mot att fiska ål i Östersjön. Mycket välkommet. Endast 1 procent av de
ursprungliga ålbestånden finns kvar. Idag diskuterade jag frågan med Sven-Erik Bucht. Driver
Sverige ålstoppet?, frågade jag. Bucht sa då att Sverige kan rösta ja om det blir en kvalificerad
majoritet, men endast då. Att Sverige inte aktivt driver ålfiskeförbudet är en stor skandal. Men vi,
tillsammans med miljöorganisationerna, driver nu regeringen framför oss, Bland annat har vicestatsminister Isabella Lövin (tillika författaren till boken ”Tyst hav” som just inleds med ett kapitel
om den hotade ålen) vaknat till i frågan. Om hon kunde vara lika arg på Bucht som hon var på mig i
morse (för att jag kritiserar regeringen, antar jag), ja då är jag övertygad om att även Bucht och S
skulle aktivt börja driva ett ålstopp. Kanske får vi snart se en förbättring...
Det har var en av de frågor som avhandlades på morgonens långa EU-nämnd.
EU – erbjud Storbritannien en schysst deal
Igår träffade jag och ett antal andra riksdagsledamöter Michel Barnier, EUs chefsförhandlare om
Storbritanniens utträde ur EU; Brexit. Jag frågade Barnier om det inte var läge att EU officiellt ska
erbjuda Storbritannien en liknande relation till EU som den som Norge, Island och Liechtenstein har i
form av EES-avtalet. EES-avtalet är, med dess fel och brister, det mest konkreta och realistiska som
står till buds i dagsläget. Jag noterar också att Jeremy Corbyn och Labour i Storbritannien är inne på
det spåret, och även premiärminister Theresa May har rört sig åt det hållet.
Kanske är det där vi hamnar tillslut. Läs mer om mötet: https://jensholm.se/2017/10/05/mote-medbarnier-brexitforhandlaren/
Beställ boken: Om inte vi, vem?
I helgen, på Vänsterdagarna i Malmö, talade jag om min kommande bok. Vi arrangerade en
folkomröstning där åhörarna, ett 70-tal personer, fick rösta om vad titeln ska vara. Det vinnande
förslaget blev: ”Om inte vi, vem – Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern”. Fin titel
tycker jag. Obs! Omröstningen var rådgivande  Nu ska jag tala med förlaget, Sjösala, om titeln.
Vill du förbeställa boken så att du får den hemskickad direkt när den är klar i slutet av november.
Skicka ditt namn och adress direkt till info@sjosalaforlag.se Det kommer kosta 100 kr inkl frakt.
Klimaträttvisa
Klimaträttvisa, genus, klass, ekocid, skarpare mål, historiska utsläpp. Läs vår motion Klimaträttvisa
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/klimatrattvisa_H5021141
AMT slut
På tal om motioner. Igår avslutades det som här kallas AMT, Allmänna motionstiden. Över 3800
motioner har lämnats in fr riksdagens ledamöter. Jag hoppas kunna berätta mer om Vänsterpartiets
motioner i nästa nyhetsbrev. Alla ska gå att hitta på riksdagen.se Det går att söka på ord som ”klimat”,
”hållbarhet”, ”miljöskadliga subventioner” m m för att hitta rätt.
Svar om glyfosat
Förvånad och besviken över att miljöminister Karolina Skog inte, som andra EU-länder, vill förbjuda
glyfosat. Läs min fråga och hennes svar: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/skriftlig-fraga/_H51142
Vegoforum
Imorgon arrangeras Vegoforum på ABF-huset. Jag är med på en debatt om växtbaserad mat kl 13.45
Kom gärna dit. Mer info: http://vegoforum.se/
Pressklipp
Jag är en av de som Carl Schlyer gärna fikar med. Det är omsesidigt.
https://www.etc.se/inrikes/carl-schlyter-sossarna-ar-ett-hogerparti-precis-som-miljopartiet

För en vänsterpolitik som ställer om
http://www.vmalmo.se/2017/10/en-vansterpolitik-som-raddar-klimatet/
Det var allt. Trevlig helg,
Jens
P S Fredspriset till ICAN, Kampanjen mot kärnvapen. Välförtjänt och bra tajming!

