Almedalen, 2018-07-05
Hej alla,
Almedalen är som ett Kiviks marknad men för idéer. Det är tröttsamt med alla påkostade
företagsmingel, gratisprylar och tomma löften om ditt och datt, men samtidigt är Almedalen
Syregården, veganluncher, fullsatta seminarier hos Naturskyddsföreningen, Djurens Rätt och andra
organisationer. Almedalen är med andra ord både och. För min del har mina dagar här handlat om det
senare ett femtontal debatter och ungefär lika många bilaterala möten med intressanta aktörer. Mitt
kanske mest bestående intryck är ändå att vi behöver mer politik, inte mindre, för att lösa de stora
utmaningarna vi har framför oss.
Här är ett axplock på det jag har pysslat med här.
Utfrågning om Vänsterpartiets klimatpolitik.
Uppskattar en av expertkommentarerna (Martin Hedberg): ”Vänsterpartiet har gått mer all in i
klimatfrågan än de andra partierna.”
http://miljo-utveckling.se/almedalendirekt-vansterpartiet/ (startar vid ca 7:30 min)
Den positiva valdebatten.
En helt ny debattform á la Minuten (Sveriges Radio). Och vet ni vad, jag blev segrare i debatten! Se
https://www.facebook.com/tidningensyre/videos/2019915334940860/
Debatt om djurrätt
Fantastiskt att Djurens Rätt och andra djurorganisationer varit så synliga här i Almedalen. På den stora
debatten om djurpolitik lyfte jag vikten av stopp mot pälsindustrin, utevistelser för fler djur,
obligatorisk registrering av katter och strategi för att minimera antalet djur i djurförsök. Det är tryck i
frågorna. Det bådar gott för djuren.
Sjöstedts tal
Vill också slå ett slag för Jonas Sjöstedts Almedalstal, ett av hans bättre tal någonsin. En hoppfull och
konkret vision av det jämlika hållbara samhället.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1123047?programid=4657
Vad vill Sverige med fiskeripolitiken?
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tillslut svarat på min fråga om det svenska
ordförandeskapet i Baltfish. Dessvärre tolkar jag det som att han inte har någon strategi och inte har
konkreta frågor att driva. Dags att skaffa sig en, och att göra den offentlig.
Läs mer: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/sverigesordforandeskap-i-baltfish_H5111518
Vänsterseger i Mexiko
I måndags morse nåddes vi av den fantastiska nyheten att vänsterpolitikern Andrés Manuel López
Obrador, Amlo, vunnit presidentvalet i Mexiko med en nästintill jordskredsseger. En kanske ännu
större nyhet är att Amlos nybildade parti Morena blivit största parti i parlamentet och vunnit flertalet
av delstaterna, inklusive huvudstaden. För fyra år sedan fanns inte partiet, nu är man alltså störst. Nu
finns det hopp för Mexiko. Läs Tigran Feiler direkt fr Mexiko
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/politisk-jordbavning-i-mexiko-efter-valet
Pressklipp
Om Vs klimatpolitik
https://miljo-utveckling.se/radikala-forslag-for-klimatet/
Kom till rätta med tjuvjakten
https://svenskjakt.se/opinion/debatt/v-vi-maste-komma-tillratta-med-tjuvjakten/

Varför V blivit bästa miljöpartiet
https://www.metro.se/artikel/rankning-de-är-partiet-med-sämst-miljöpolitik-frågorna-är-vinklade
På g
Fre nästa vecka EU-nämnd. Därefter semester och tågluff.
Det var allt för nu. Ha en fantastisk sommar. Jag återkommer i augusti. Då kör vi!
Jens
P S Mina deppiga förutsägelser kommer på skam gång på gång. Sverige vidare till kvartsfinal. Nu kan
vad som helst hända, men Kroatien vinner ändå, väl?

