Bussen mot Norrtälje, 2017-11–03
Hej alla,
EU-nämnden just avklarad. Jag frågade handelsminister Ann Linde (S) om det inte var hög tid att
göra något åt världshandeln så att länder inte ska tvingas försämra miljö- och annan progressiv
lagstiftning. I december arrangeras WTOs årsmöte i Buenos Aries. Linde hade förståelse för mitt
resonemang (framsteg) men tyckte att frågan skulle lyftas senare i WTO-sammanhang. Om det inte är
på ett årsmöte man lyfter viktiga ändringsförslag vet jag inte när rätt tillfälle är…
Om inte vi, vem
Om jag berättat tidigare har jag skrivit en bok. Den är nu färdig. Titeln blev: ”Om inte vi, vem?
Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern.” Du kommer att kunna köpa boken i handeln i
slutet av den här månaden. Vill du redan nu förbeställa ett ex och få det hemskickat kan du göra det
genom att skicka ditt namn och adress till förlaget Sjösala, info@sjosalaforlag.se De kommer skicka
boken direkt hem till dig samt ett inbetalningskort på 100 kr så snart boken är färdigtryckt. Kul kul…
Kostnaden för intensiv djuruppfödning
Vi nås då och då av larmen: fågelinfluensa, galna kosjukan, mul- och klövsjuka, mjältbrand,
salmonella, EHEC. Det handlar om omfattande epidemier som sprids inom intensiv djuruppfödning.
Ibland sprider sig smittorna vidare till oss människor och brukar kallas zoonoser (smittor från djur till
människa). Det finns mycket som talar för att det just är den intensiva djuruppfödningen som får
smittor att spridas så fort och därmed kunna få så omfattande samhällskonsekvenser. Trots att den
intensiva djuruppfödningen sköts av, ofta, vinstdrivande bolag rullas kostnaderna över på samhället.
Hur mycket kostar smittor från djur till människor? Jag bad Riksdagens utredningstjänst söka svar på
frågan. Läs mer: https://jensholm.se/2017/11/01/omfattande-kostnader-for-storskalig-djuruppfodning/
Klimatdebatt med Lövin på ti
På tisdag kl 13.00 debatterar jag klimattoppmötet COP23 med Isabella Lövin (MP). Debatten äger
rum i riksdagens kammare och går trol att följa via SVT och alltid via riksdagen.se Min interpellation
hittar du här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/klimatpolitikeninfor-klimattoppmotet-i-bonn_H51039
Och med Bucht
På tal om debatter med ministrar. Ti 21 november kommer jag debattera de nya och hårt kritiserade
reglerna för grisuppfödning med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Läs min IP:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/forsamrade-livsvillkor-forgrisar_H51091
Ålfiskeförbud?
Kommer regeringen verka för ålfiskestopp i EU? Läs min fråga:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/alfiskestopp-i-alla-euvatten_H511204
Flyget och det skattebefriade bränslet
Kommer regeringen verka för att skattefriheten för flygbränsle tas bort i och med ICAOs årsmöte? Läs
min fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/icao-och-skatt-paflygbransle_H511201
Bucht och honungen
Synd att Sven-Erik Bucht inte vill har en bättre märkning av importerad honung. Läs hans svar till
mig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ursprungsmarkning-avhonung_H511169
Vegovision

Imorgon är jag på galan för vegetarisk mat och djurvänliga val, Vegovision, Münchenbryggeriet i
Stockholm. Kl 13.30 talar jag om djur och politik.Välkommen!
https://www.vegovision.se/info/stockholm2017/
Det var allt. Trevlig allhelgonahelg,
Jens
P S Då är det klart. Katrin Jakobsdottir från Grön vänster får i uppdrag att bilda ny regering på
Island. Spännande!

