Enskede, 2018-06-21
Hej alla,
Regn, äntligen! Men +12 C på Midsommar känns sisådär, men jag gläds ändå åt nederbörden. Det var
i elfte timmen.
Sverige ska driva globalt djurförsöksförbud
I Sverige och EU är det förbjudet med djurförsök för kosmetikaändamål. Nu svarar socialminister
Annika Strandhäll mig i ett svar på min skriftliga fråga att Sverige kommer driva att vi får ett globalt
förbud mot djurtester i kosmetika. Många år av enträgen kamp ger äntligen
Löfven, nej, nej – inte asylläger
Statsminister Stefan Löfven öppnar nu för att EU ska kunna bygga upp läger för mottagande av
flyktingar utanför EUs gränser. Uppsamlingsläger har prövats av Australien, med helt förödande
resultat. Därför kommer vi markera mycket tydligt mot detta på EU-nämnden på onsdag nästa vecka.
Läs mer: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2M7wE/v-kritik-mot-lofvens-oppning-for-asyllager
Skärp utsläppskraven på bilarna
Igår på EU-nämnden diskuterade vi EUs förslag om utsläppskrav på personbilar. Miljöminister
Karolina Skog vill ha en liten skärpning av kraven till 2030, men med brasklappen att kraven ska
ställas ”indikativt”, d v s ska utvärderas och kunna ändras innan 2030. Det håller inte. Vi kräver därför
att minskningen av utsläpp från personbilsflottan ska vara minst 80 procent till 2030 och det ska vara
ett bindande krav.
Klimatdebatt i riksdagen
Grön investeringsbank, försäljningsförbud för fossilbilar, divestering, minskad köttkonsumtion, bilen
sist, gratis kollektivtrafik, skogen, konsumentbaserade utsläpp, Bangladesh. Det var några av de
ämnen jag tog upp i gårdagens klimatdebatt i riksdagen. Du kan se den här:
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/klimatpolitik_H501MJU22
Val Turkiet
På söndag är det president- och parlamentsval i Turkiet. Det sker under helt oacceptabla förhållanden.
Tusentals journalister, jurister, aktivister och oppositionspolitiker har fängslats, tidningar har stängts,
Turkiet bombar den kurdiska enklaven Afrin i Syrien etc. Ja, Selahattin Demirtas, ledare för
oppositionspartiet HDP tvingas föra sin valkampanj från fängelsecellen. På EU-nämnden igår fick vi
regeringen att lova att EU ska kritisera förhållandena i Turkiet och bl a att Dermirtas och andra
oppositionspolitiker ska namnges. Vi i Vänsterpartiet kommer att skicka vår riksdagsledamot Daniel
Riazat som observatör i valen.
På g
Vi har visserligen haft vår sista ordinarie debatt i riksdagen, men för min del fortsätter arbetet ett par
veckor till. Nästa vecka har jag två viktiga interpellationsdebatter
Må 25/6 kl 11.00 Debatt om biogas med energiminister Ibrahim Baylan
Ti 26/6 kl 9.00 debatt med klimatminister Isabella Lövin om Klimatriksdagens förslag
Ti 26/6 eftermiddag och kväll, besöker Malmö och håller föredrag.
On 27/6 14.00 EU-nämnd med statsminister Stefan Löfven inför EU-toppmötet
Allt går att följa på riksdagen.se och troligen också via Svt. Gör gärna det!
Det var allt. Ha en fin midsommar,
Jens
P S På tal om midsommar, imorgon håller vi tummarna för Island. Vilket lag. 1-1 mot Argentina och
straffräddning mot ingen annan än Messi. Så ska fotboll spelas!

