Älvsjömässan, 2018-03-16
Hej alla,
En späckad dag i demokratins tjänst. I morse EU-nämnd om bl a utrikes- och jordbruksfrågor, sedan
EU-debatt på Clarion vid Norra bantorget och nu senast debatt på Älvsjömässan (som jag envisas med
att kalla den) om biologisk mångfald och fiskvandringar arrangerat av Sportfiskarna och Älvräddarna.
Vi måste ställa hårdare krav på vattenkraften så att fler fiskar ska kunna vandra i våra älvar.
Avskaffa de klimatskadliga subventionerna
Igår frågade jag klimatminister Isabella Lövin (MP) om regeringen tänkte anta en handlingsplan för
att fasa ut de klimatskadliga subventionerna. Detta med anledning av den intressanta rapporten av
Naturskyddsföreningen ”Avskaffa klimatskadliga subventioner” som presenterats idag. Där
konstateras att Sverige subventionerar klimatskadlig verksamhet med ungefär 30 miljarder kronor
årligen. Det kan handla om skattenedsättning för fordonsdiesel, att flyget är momsbefriat (utrikesflyget
0 % i moms och inrikes med lägsta momssatsen 6 %), reseavdraget, förmåner för fossilbilar, ingen
energi- eller koldioxidskatt för gruvindustrin och stora bränslesubventioner till yrkesfisket.
Naturskyddsföreningen kräver att dessa kostsamma och klimatskadliga subventioner ska vara
avskaffade till 2022.
Hur svarade då Lövin? Kolla gärna själv i klippet (det går fort) och min replik (scrolla ned en bit i
anförandelistan till höger). Svaret var dessvärre av karaktären att vi i Vänsterpartiet kommer att få
fortsätta att tjata om frågan. Att miljöskadliga subventioner ska fasas ut är bl a ett krav som finns i vår
valplattform. Se: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H5C120180315fs
Ett rättvisare och hållbarare Sverige
Jag skriver idag i Miljömagasinet om Vänsterpartiets politik för ett rättvisare och hållbarare Sverige.
Läs artikeln här: https://jensholm.se/2018/03/16/hallbart-och-rattvist-sverige/
Dödshjälp
Missa inte det upprop som jag är med på om dödshjälp. Att själv kunna få bestämma när man vill
avsluta sitt liv tror jag skulle vara en stor lättnad för många människor. Utvärderingar av länder med
någon form av dödshjälp visar att det är mycket uppskattat och har inte fått de negativa konsekvenser
som vissa hävdat. Läs uppropet här: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/upprop-frivillig-dodshjalpar-en-medborgarfraga-21085
Sex steg mot hållbarare fiske
I veckan har vi debatterat fiskeripolitik i riksdagen. Jag sade bland annat att närmare 90 procent av
fiskebestånden i världen är överfiskade och situationen är akut i Sverige liksom resten av världen. Det
är vi människor som skapat problemet genom decennier av helt och hållet ohållbart industrifiske,
miljögifter, ohållbart jordbruk och ansvarslös exploatering och andra ingrepp som försvårar
överlevnaden för det marina livet. Läs mina sex steg för hållbarare fiske som jag lyfte i debatten:
https://jensholm.se/2018/03/14/sex-steg-mot-hallbarare-fiske/
Svensk elexport minskar utsläppen i andra länder
I fjol exporterade Sverige 19 terrawattimmar el till andra länder. Det är väldigt mycket. Elen ersätter
ofta fossilproducerad el i Tyskland, Danmark, Polen och andra länder. Export av svensk förnybar el
kan därmed vara ett effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid i Europa. Men i dagsläget har vi
dålig överblick över situationen. Därför borde någon av våra myndigheter få till uppdrag att
fortlöpande kartlägga och redovisa elexportens klimatnytta. Se min skriftliga fråga om detta till
energiminister Ibrahim Baylan och hans svar, som dessvärre inte var det mest visionära:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/vardet-av-fornybarelexport_H511967
Pressklipp:
Intervju om Om inte vi, vem?
http://effektmagasin.se/att-rama-in-problemen/

Om dödshjälp
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/upprop-frivillig-dodshjalp-ar-en-medborgarfraga-21085
Det var allt. Trevlig helg,
Jens
Kom en opinionsundersökning nyligen. Den visade att för 76 procent av väljarna är det viktigt att det
parti de röstar på har en bra klimatpolitik. Nåt att tänka på för alla som lägger upp strategier inför valet
i höst.

