Chutney, Skånegatan, 2018-03-29
Hej alla,
Jens och Jonas har namnsdag idag. Bockar och bugar för alla grattis. Ett grattis är nu också översänt
till partiordförande Jonas Sjöstedt.
Amnesti nu
Igår röstade vi om en amnesti för de ensamkommande flyktingbarnen. Alla vänsterpartister röstade
för, och en liberal. Nedslående, men vi kommer ihåg det till valrörelsen…
Obs! vårt förslag var en renodlad amnesti, rätt att stanna kvar i Sverige för de ensamkommande
barnen/ungdomarna. Regeringen har lagt fram ett annat förslag med liknande syfte, men det är
dessvärre mycket mer omständligt utformat och omfattar färre personer. Det kommer att behandlas nu
under våren.
Regeringen måste motsätta sig fossilgasen
En storskalig terminal för gas, s k LNG, till sjöfarten planeras i Göteborg. Men i och med bygget vill
bolaget inte bara förse sjöfarten med gas, utan man vill också kunna sälja ut gas på det svenska
gasnätet. Vi vill ju främja den hållbara biogasen, inte fossilgas med stor klimatpåverkan. Därför vore
det en mycket dålig idé att släppa ny ut fossilgas i stor skala på vårt gasnät. Nu ska frågan avgöras av
regeringen. Jag föreslår att energiminister Ibrahim Baylan motsätter sig bolagets ansökan om att få
koppla på LNG-terminalen på det fasta gasnätet. Läs min fråga:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/lng-terminalen-igoteborg_H5111132
Djurskyddslagen- svik inte djuren
Äntligen har regeringen har lagt fram förslag till en ny djurskyddslag. Det är ett steg framåt, men
dessvärre är det en hel del som saknas. Några av de förslag som vi i Vänsterpartiet lägger fram i
motionen är:
 Avveckling av pälsindustrin.
 Obligatorisk registrering och märkning av katter.
 Förbud mot vilda djur på cirkusar (genom en s k positiv lista).
 Utevistelse för fler lantbruksdjur och rätt till naturligt beteende.
Läs om detta och lite till i vår motion om djurskyddslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201718147-ny_H5024019
Slopa SJs avkastningskrav
Regeringen ger nya uppdrag till SJ om att köra tåg över hela landet. Det är bra. Men samtidigt slår
ministrarna Mikael Damberg och Isabella Lövin undan fötterna för bolaget genom att sätta ett
skyhögt avkastningskrav på SJ; 7 procent på operativt kapital. Varför ska vårt statliga järnvägsbolag
dra in så mycket vinst? Det här kommer tyvärr får två konkreta effekter; 1. Högre biljettpriser, och 2.
Fortsatt nedläggning av avgångar och tåglinjer. Resenärerna och klimatet blir förlorare. Vi i
Vänsterpartiet vill ha ett välskött SJ, men det är viktigare med lägre priser och avgångar i hela landet
än maximal avkastning.
Glad påsk – men tänk på hönorna
Nu inför påsken konsumeras det ägg och fågelkött som aldrig förr. Bra klimatsmart mat, men
dessvärre oftast resultatet av en mycket intensiv uppfödning där djuren har fått betala priset.
Djurrättsalliansen har släppt avslöjande dokumentation om hur illa fåglar behandlas på Sveriges
största kläckeri. Skrämmande bilder. Så här ska det inte få vara. Vad säger ansvarig minister, SvenErik Bucht? Titta själv: https://djurrattsalliansen.se/2018/03/27/djurrattsalliansen-avslojardjurplageri-pa-sveriges-storsta-aggklackeri/
På gång
Nästa vecka åker jag skidor i fjällen. Inget nyhetsbrev då.

Pressklipp
Om inte vi, vem? omnämns
https://www.etc.se/klimat/antologi-med-udden-riktad-mot-marknaden
Att jag ska till Gamleby och prata om Om inte vi, vem?
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vastervik/jens-holm-forelaser-i-gamleby--20180323/
Vi svarar på kritik mot dödshjälp
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ogrundade-beskyllningar-mot-dodshjalp-21361
Folkhälsan och miljön först, om miljözoner
https://www.expressen.se/nyheter/kritik-mot-miljozonerna-miljopartiet-hatar-bilen-/
Det var allt. Glad påsk!
Jens
P S Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin gick igår ut med ett krav på skatt på importerat kött där
antibiotika har ”överanvänts” i uppfödningen. Intressant förslag. Men hur rimmar det med att samma
parti så sent som förra veckan röstade för ett Kanada-EUavtal som just sätter stopp för sådana
åtgärder, liksom de inremarknadskrav som finns inom EU? Eller är regeringen nu beredd att ta strid
mot EUs och Cetaavtalets marknadsfundamentalism. För det kan väl inte vara så att utspelet vänder
sig endast mot länder utanför EU och dess avtalspartners? Frågan är ställd och jag väntar på svar…

