Kafé Marx, 2018-04-13
Hej alla,
På partistyrelsemöte med Vänsterpartiet. Valrörelsen i fokus. Vänsterkrafter som Podemos, Bernie
Sanders och Jeremy Corbyn visar att vänstern kan växa på progressiv politik. Vi inspireras av det
inför valet.
Svik inte Västsahara, regeringen
EUs förslag till fiskeavtal med Marocko är uppe till beslut igen. EU-kommissionen har kommit med
ett nytt förhandlingsupplägg där man påstår att man ska tillgodose det västsahariska folkets intressen.
Men hur ska det göras under en marockansk ockupation? Marocko ska fortsatt också få fiska på
västsahariskt vatten. Tidigare har regeringen som enda EU-land sagt nej till upplägget, men nu vacklar
men och öppnar för att inte längre rösta nej. Regeringen måste rösta nej till nytt fiskeavtal med
Marocko. Det har jag lyft i Miljö- och jordbruksutskottet och nu senast i EU-nämnden.
Jonas Sjöstedt: Låna till snabbtågen
Igår pressade Jonas Sjöstedt statsminister Stefan Löfven om höghastighetstågen. Vi har byggt
tidigare tåglinjer med lånefinansiering, dags att göra detsamma med höghastighetstågen, för klimatets
skull, menade Sjöstedt. Vad svarade statsministern? Se här: http://www.riksdagen.se/sv/webbtv/video/statsministerns-fragestund/statsministerns-fragestund_H5C120180412sf (Sjöstedt kommer in
som tredje frågeställare).
Klimattimmen – på torsdag
På torsdag 19 april medverkar jag i den s k Klimattimmen kl 13.00 i Stockholm. Jag kommer att
grillas av miljörörelsen och utfrågningen direktsänds i Svt. Har du tid och lust får du väldigt gärna
vara med i publiken. Gör gärna det! Anmäl dig isåfall på: http://fores.se/klimattimmen/
Sjöstedt om klimat och feminism
På tal om Sjöstedt. Ni missade väl inte när han på nattåget mot Umeå talade om klimatomställning,
feminism och vänsterpolitik under vinjetten Mitt Sverige i Sveriges Radio. Om inte, lyssna här:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=26005&artikel=6924156
En hållbar skogspolitik
I onsdags debatterade vi skogspolitik. Högerpartierna ville hellre tala om skogsindustrin och vikten av
att hugga ned mer skog. Jag slog ett slag för hållbar skogspolitik, med varsammare bruksmetoder och
där vi skyddar mer och på ett bättre sätt. Läs hela inlägget här: https://jensholm.se/2018/04/11/hallbarskogspolitik-2/
Debatt om miljöskadliga subventioner
30 miljarder i klimatskadliga subventioner, enligt den senaste rapporten. 60 miljarder enligt en
tidigare. Ja, det handlar om Sverige och hur vi subventionerar industriers utsläpp, bilåkande, trålfiske,
intensiv djuruppfödning och flygresor. Måndag den 21 maj kommer jag debattera vårt förslag om en
utfasningsplan för de miljöskadliga subventionerna, med finansminister Magdalena Andersson. Läs
min interpellation: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/interpellation/utfasningsplan-for-miljoskadliga-subventioner_H510483
På g
Må talar Om inte vi, vem? I Gamleby och Västervik. Välkommen!
On kammardebatter om livsmedel och landsbygdspolitik
To 13.00 Klimattimmen (se ovan). På kvällen Om inte vi, vem? i Norrköping
Pressklipp
Om att vi vill fasa ut de miljöskadliga subventionerna
http://effektmagasin.se/vansterpartiet-vill-se-en-plan-for-att-fasa-ut-miljo-och-klimatskadligasubventioner/

Att biobränslen inte får försämra den biologiska mångfalden
https://www.etc.se/klimat/sa-tycker-riksdagspartierna-om-biobranslen
Att vi vill förbjuda försäljning av fossilbilar
http://24uppsala.se/2018/04/09/v-forbjud-forsaljningen-av-bensin-och-dieselbilar/
Hur vi får nollutsläpp i transportsektorn
https://www.expressen.se/motor/trafik/dieselforbud-och-fordonsskatt-sa-vill-partierna-gora-med-dinbil/
Mer om fossilbilar
http://feber.se/samhalle/art/380424/vnsterpartiet_vill_frbjuda_frs/
Fossilbilar
https://www.expressen.se/motor/trafik/v-forbjud-forsaljning-av-diesel-och-bensinbilar-2025/
Att köttkonsumtionen måste minska
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiker-nobbar-experters-krav-pa-kottskatt
Det var allt. Ha en fin solig helg!
Jens
P S Svenska akademin; bra att Katarina Frostensson äntligen avgår, men varför också Sara Danius?
Det faktum att kungen nu framstår som det stora hoppet visar på magnituden i problemen som måste
hanteras skyndsamt.

