Riksdagen, 2018-02-23
Hej alla,
Igår kom jag hem från Bulgarien, EUs ordförande land mellan januari och juli. Trots stark ekonomisk
tillväxt är Bulgarien ändå EUs fattigaste land. Man är också EUs mest korrupta och troligen det land
som har värst problem med dålig luftkvalitet och andra miljöproblem (men här är konkurrensen hård
av ett par andra länder i bottenligan). Jag brukar säga att rikedom och ökade utsläpp hänger samman.
Ju mer pengar desto större konsumtion och utsläpp. Men fattigdom och miljöutarmning hänger också
samman. I Bulgarien har många inte råd med centralvärme (som är bättre för miljön) och värmer
istället upp sina bostäder med det man har; träd som huggs ned i närområdet, gamla bildäck eller
sopor. Korruptionen försvårar viktiga investeringar i kollektivtrafiken, förnybar energi och en rationell
sophantering. Att investera i de som har minst är inte bara en rättvisefråga, det är också avgörande för
att rädda miljön.
Mer om Bulgarien
På tal om Bulgarien. Landet styrs sedan ett år tillbaka av högerpartiet Gerb och tre nationalistiska
främlingsfientliga partier. Och dessvärre påverkar de senare regeringens politik. Vi märkte det igår vid
ett möte i det bulgariska parlamentet då vi frågade om romernas situation (många av de som tigger hos
oss är ju romer från Bulgarien eller Rumänien). Parlamentsledamoten från nationalistpartiet Förenade
patrioter var snabb att ta ordet och ifrågasatte om romerna ens hade rätt att bo i Bulgarien. Han sa
också att hans mål var en plan för återsändande av alla ”illegala migranter” (dit han räknade alla som
inte var etniska bulgarer om jag förstod det rätt) till deras hemländer. Representanten för det större
Gerb-partiet skruvade på sig generat. Här ser vi priset för att ta in högerextremister i regeringen.
Men jag vill tillägga att vi – jag var där med en delegation från EU-nämnden – också träffade
representanter från olika organisationer; som företräder romer, homosexuella, barns rättigheter, allmän
MR m m. De andades förändringsanda och motstånd. Bulgarerna är bra på att ta till gatorna och
protestera. Och de har lyckas fälla regeringar tidigare…
Debatt om Sveaskog och ansvaret
På tisdag kommer jag debattera statliga Sveaskogs planerade avverkningar i norra Dalarna. Det ska väl
inte vara så att vårt statliga bolag nu avverkar skyddsvärd skog för att regeringen kräver så stora
vinster från bolaget? Vad säger näringsminister Mikael Damberg (S)? Debatt på ti kl 13.00, följ på
SVT2 (tror jag) och läs min IP här: http://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/interpellation/avverkningshot-i-skogar-med-hoga-naturvarden_H510363
Pengarna till djuren
Sveriges Radio har i veckan avslöjat att närmare sex av de 15 miljoner som regeringen avsatt till det s
k 3R-centret för att minska djurförsök har stannat kvar i Jordbruksverkets byråkrati. Ett 3R-center för
en minskning av djurförsöken var en av Vänsterpartiets många förhandlingsframgångar med
regeringen om statsbudgeten 2017. Nu kommer att gå till botten med detta. Alla pengar ska gå till
djuren. Lyssna gärna här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6891183
Flyga mer?
Merparten av riksdagspolitikerna tycker att vi kan flyga… mer! Ja, ni hörde rätt. Detta enligt en
undersökning från Svenska dagbladet. Men alla ledamöter fr V och MP kräver minskat flygande.
Skärpning högerpartier och S! Läs gärna mer här: https://www.svd.se/politiker-gar-emot-forskare-vikan-flyga-mer
COP24 och demonstrationsfriheten
Nog borde regeringen ha kunnat markera tydligt nu när Polen inskränker i demonstrationsfriheten
inför klimattoppmötet COP24. En och annan spontan demonstration måste kunna tillåtas.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/cop24-ochdemonstrationsfriheten_H511769
På gång

Må Talar politik och ”Om inte vi, vem?” på Uppsala universitet (slutet arr)
Ti IP-debatt om skogen, 13.00
On Votering
To-sö sportlov
Det var allt. Snart blir det kvällsåkning i Hammarbybacken (slalom). Trevlig helg!
Jens
P S Vänsterpartiet fick 10 procent i undersökningen i Metro igår. (V)i är på g!

