Riksdagen, 2017-12-15
Hej alla,
Har just avslutat riksdagens sista votering för 2017. Nu är budgeten klubbad med alla 27
utgiftsområden. Det blir kraftigt ökade anslag till miljö och klimatändamål och en del rejäla tillskott
till välfärden i våra kommuner och landsting. Steg i rätt riktning, men satsningarna borde vara
kraftfullare.
Oacceptabelt lidande för grisar
Igår på SvT kunde vi se helt oacceptabla bilder av hur grisar plågas vid slakt i Sverige. Jag visste att
bedövning med koldioxid inte är särskilt skonsamt, men så här utdraget och plågsamt… Med
anledning av det kräver jag nu av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att han ska verka för
skonsammare bedövningsmetoder. Ett annat sätt att ju att låta bli att äta kött överhuvudtaget. Läs mer:
https://jensholm.se/2017/12/15/oacceptabelt-lidande-for-grisar/
Miljö i topp hos Sveriges unga
Miljö och klimat är den viktigaste politiska frågan om Sveriges ungdomar får bestämma. Hoppas
frågorna kommer högt upp på dagordningen. Läs mer:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6840581
Kärnvapen och miljön
I veckan har jag lyssnat på när fredspristagaren Beatrice Fihn från ICAN – Internationella kampanjen
för att avveckla kärnvapen – talade i riksdagen. Hon vädjade till oss att skriva under det internationella
avtalet för att förbjuda kärnvapen samt sa en del intressant om kärnvapen och miljökonsekvenser. Läs
mer: https://jensholm.se/2017/12/13/satt-stopp-for-karnvapnen/
Ålen
Förra veckan berättade jag om de borgerliga partiernas svek i ålfrågan, när de röstade emot ett förslag
till ålfiskeförbud. I tisdags kom ett nytt bud från Bryssel; en begränsning av ålfisket på ca 30 procent.
Och det gick igenom och blir gällande för 2018. Fall framåt.
Dåligt pensionsförslag
S, MP och de borgerliga partierna är nu överens om att vi ska jobba längre innan vi kan gå i pension.
Steg helt i fel riktning. Vi borde istället generellt sätt minska arbetstiden. Detta både för att skapa fler
jobb, underlätta för de med tunga jobb och för miljöns skull. En sänkt pensionsålder, istället för höjd,
skulle vara ett steg åt det hållet.
Vattenfall, Colombia, kolet
Näringsminister Mikael Damberg svarar mig om Vattenfall och Colombia. Nu får han se till att ligga
på i frågan.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/_H512388
Pressklipp
Bra med engelskakurser, men måste vara till ett rimligt pris:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/reaktioner-pa-svt-s-avslojande-det-ar-helt-orimligt
Det är bra att Sven-Erik Bucht lär sig bättre engelska, men inte till den här summan. Jag kommer in
vid 2,30 min
https://www.svtplay.se/video/16240222/rapport/rapport-12-dec-19-30-1?start=auto&tab=2017
Refereras till min bok på lite oväntat men klokt sätt
http://www.vt.se/asikter/debatt/vi-maste-tanka-nytt-om4928590.aspx
Om inte vi, vem? recenseras i Syre
https://tidningensyre.se/2017/nummer-219/hur-klimatet-och-rattvisan-hanger-ihop/
Kritiserar ålsveket
https://www.metro.se/artikel/regeringen-överkörd-om-ålfiskeförbud-xt

God jul
Nästa nyhetsbrev kommer nog inte förrän en bit in i januari, skulle jag gissa. Därför; God jul och gott
nytt år!
Det var allt för nu.
Jens
P S Törs en hoppas på en vit jul?

