Riksdagen, 2018-10-12
Hej alla,
Vi har just haft EU-nämnd och förhandlingar om fiskekvoter. Alla vet att torsken i Östersjön är hotad.
Därför lade vi i Vänsterpartiet fram förslag på ett torskmoratorium, ett tillfälligt fiskestopp för att
torskbestånden ska kunna återhämta sig. Dessvärre sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och
de andra partierna nej till det (trots att både S och MP lovade ett torskmoratorium i valrörelsen). Bucht
lovade däremot att han skulle verka för minskade kvoter på torsk och lax. Bra, men inte tillräckligt.
Men Miljöpartiet...
Miljöpartiet i Stockholms stad har just meddelat att de ansluter sig till Moderaterna och de andra
borgerliga partierna för att bilda styre i Stockholm. Privatiseringar, neddragen välfärdsbudget,
stoppade miljösatsningar är att vänta. Vad tänker ni med, miljöpartister? Till alla besvikna MPare
säger jag; välkommen till Vänsterpartiet (men det skär i hjärtat att MP nu gått så långt högerut).
Klimatrapporten kräver handling
FNs klimatpanel, IPCC, har i veckan publicerat sin stora rapport ”Global Warming on 1,5 C”.
Rapporten är ett resultat av Paristoppmötet för två år sedan som efterfrågade en rapport om hur
förutsättningarna för liv på planeten förändras med en uppvärmning på 1,5 grader C, jämfört med 2
grader C samt de möjliga vägarna mot att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Världens utsläpp
måste minska med minst 45 procent till 2030 för att bli 0 till 2050, konstaterar rapporten. Ska vi lyckas
med det krävs politiska åtgärder av sällan skådat slag och samarbete på en mängd nivåer. Låter som
klassisk vänsterpolitik i mina öron. Läs min analys på: https://jensholm.se/2018/10/11/ipcc-hog-tidfor-handling/
Vinter-OS till Sverige?
I veckan har Internationella olympiska kommittén, IOK, föreslagit Stockholm som en av tre tänkbara
kandidater för att arrangera vinter-OS 2026. Jag ogillar pengarullningen, korruptionsskandalerna och
hela den auktoritära inramning som rått när stora idrottsevenemang gått till stater som Ryssland, Kina
och snart Qatar. Därför vore ett OS i Stockholm (i samarbete med Åre och Falun) en fantastisk
möjlighet att arrangera olympiska spel i dess rätta anda. Som är demokratiska, välskötta och håller sig
inom budget. Nu är det upp till regeringen och sedan våra Stockholmspolitiker att fatta beslutet. Om
inte Stockholm, vem? Frågan borde prövas förutsättningslöst.
På g
Ti 18.30 Klimatföredrag i Märsta.
On 9.00 EU-nämnd med Stefan Löfven
Pressklipp
Om vinter-OS
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/v-topp-positiv-till-vinter-os-istockholm/reprjk!psrM5zsteLLIL2b3f4nIZQ/
Om cirkulär ekonomi
https://tidningensyre.se/stockholm/2018/nummer-63/allt-fler-roster-hojs-for-cirkular-ekonomi/
Risar och rosar danska klimatpaketet (bakom betalvägg)
https://www.altinget.se/miljo/artikel/kritik-och-berom-till-danskt-klimatpaket
Alla pressklipp på: https://www.facebook.com/holmjens/
Det var allt för nu. Trevlig helg!
Jens
P S Nobelpriset i ekonomi (som ju inte är ett riktigt nobelpris) till den nordamerikanska ekonomen
William Nordhaus som har uttalat att en klimatförändring på 3,5 grader C kan vara acceptabel (allt
annat är för ”dyrt”). Utnämningen väcker förstås frågor om klimatinsikten hos nordamerikanska

akademiker, men kanske än mer om hur det är ställt hos Svenska kungliga vetenskapsakademien som
tilldelat Nordhaus utmärkelsen.

