Enskede, 2017-11-10
Hej alla,
Uppskakad av avslöjanden av de omfattande övergrepp och kränkningar av kvinnor inom svensk filmoch teaterverksamhet. Allt stöd till de modiga kvinnliga skådespelare som nu lägger fakta på bordet.
Dessa övergrepp måste få ett stopp. Ansvariga måste ställas till svars. Läs skådespelaruppropet:
https://www.svd.se/456-skadespelare-vi-har-fatt-nog-av-sexuellt-vald
Klimattoppmötet och Sveriges ansvar
I veckan har jag debatterat klimattoppmötet COP23 med klimatminister Isabella Lövin. Jag fick i alla
fall tre löften från klimatministern:
1.Isabella Lövin sa att hon driver på för att EU ska anta ett ambitiösare klimatbidrag och att hon trodde
att det skulle kunna bli klart nästa år.
2.En handlingsplan för genus och klimat kommer att klubbas på COP23 om Lövin får som hon vill.
3.Hon sa också att Världsbanken, EIB och andra multilaterala institutioner måste fasa ut sina
fossilinnehav.
Jag kommer att följa upp allt detta och göra vad jag kan för att det också blir så i praktiken. Läs mer
och se hela debatten: https://jensholm.se/2017/11/10/cop23-och-sveriges-ansvar/
Palmoljan måste bort
I veckan har vi också debatterat biodrivmedel och palmolja. Nu inför regeringen hårdare kriterier,
något som ska straffa ut palmoljan. Det är bra, men borgarna och SD vill kasta grus i maskineriet.
Varför? Se debatten här (som handlar om ändringar i det s k ILUC-direktivet):
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/genomforande-av-andringar-ifornybartdirektivet--_H501MJU6
Beskatta flygbränslet
Alltså, svaret jag fått från infrastrukturminister Tomas Eneroth... Det beskriver så tydligt regeringens
tafatta inställning i helt avgörande frågor, som i den att flygbränsle är skattebefriat. Läs mer:
https://jensholm.se/2017/11/10/beskatta-flygbranslet/
Vem räddar ålen?
Även detta är ett intressant svar. Regeringen säger att de vill ha ett förbud mot ålfiske, men kommer de
driva det när EU återigen kommer att göra ett försök? Senast röstade ju alla länder ned förslaget,
inklusive Sverige. Sven-Erik Buch m fl, det här håller inte. Läs svaret på min fråga:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/_H512204
Pressklipp
Riksdagsdebatten om palmolja
http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/riksdagen-rostade-for-stopp-for-palmolja-i-biodiesel/
Om Vegovision där jag var med
http://www.stockholmsfria.se/artikel/131610
Satsa på kollektivtrafiken – inte nya motorvägar
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/v-tvarforbindelse-leder-pa-fel-vag-19288
Jag skriver om COP23
http://www.altinget.se/miljo/artikel/v-dags-att-gaa-fraan-ord-till-handling
Vi skriver mot pilbågsjakt
http://www.gd.se/opinion/debatt/tillat-inte-jakt-med-pilbage-1
På gång
On: EU-nämnd med Stefan Löfven
To: Frukostseminarium om vatten och sanitet, aktuell debatt om ”attacker på rättsväsendet”
Det var allt. Trevlig helg,
Jens

P S Visst blir man upprörd över Leif Östlings och andra näringslivsbossars skattefifflande. Men jag
förbluffas av finansminister Magdalena Andersson handlingstafatthet. Hon kritiserar med all rätt
Östling m fl, men har inga planer på hårdare åtgärder. Istället vädjar hon till miljonärernas ”moral”.
Vad är det? Politiker ska agera kraftfullare än så.

