Riksdagen, 2018-10-26
Hej alla,
Imorse på väg till riksdagen tog jag en sväng genom en av mina favoritskogar (mellan Hellasgården
och Älta). Dessvärre har en del av skogen förvandlats till kalhygge. Mer klirr i kassan för skogsbolaget
Holmen, men för mig och många andra en skog som aldrig kommer tillbaka. Ett par hundra meter bort
har samma skogsbolag också avverkat, men den här gången har man inte kalhuggit. Kanske har vart
tredje träd tagits ned, men skogen står ändå kvar. Vilken skillnad mellan olika skogsbruksmetoder!
Hur kan vi få mer varsamt skogsbruk och undvika kalhyggen? Det borde vara en av de stora
miljöpolitiska frågorna de kommande åren.
Bra med plastförbud
EU-parlamentet har i veckan röstat igenom förbud mot ett antal engångsplastartiklar. Det handlar om
plastsugrör, tops, tallrikar, drinkpinnar och ballongpinnar. Dessutom kommer insamlingskraven att
skärpas för ytterligare en handfull olika plastartiklar som plastpåsar, flaskor och
snabbmatsförpackningar. Det är ett välkommet beslut, om än otillräckligt. Men EU börjar i rätt ända,
nämligen genom att ställa kvar på industrin på vad som får produceras och inte. Mer liknande
regleringar och vi kan snabbt minska konsumtionens miljöpåverkan redan innan det hamnar i
konsumtionsledet. Läs gärna mer: https://jensholm.se/2018/10/24/bra-med-plastforbud/
Koldioxidskatt i Kanada – med full utdelning
Hoppfullt om koldioxidskatten i Kanada som nyligen klubbats, och som är på en relativt hög nivå. Den
kommer inte bara att sätta press på landets stora fossilsektor, utan har också potentialen att bygga ett
stort folkligt stöd för klimatarbetet när alla intäkter ska gå tillbaka till de kanadensiska medborgarna
enligt principen ”cap and dividend” (utsläppstak och utdelning). En idé för Sverige? Jag är inte helt
säker. Ett ännu bättre förslag är helt enkelt höga skatter på det som släpper ut och låt intäkterna
oavkortat gå till klimatarbetet (laddstolpar, biogas, solceller, vegomat, cyklar och annat) alternativt till
offentlig sektor (där behoven är stora och klimatpåverkan liten). Då får vi en bättre fördelningsprofil
och utsläppen kan minska ännu mer. Därmed inte sagt att den kanadensiska lösningen är dålig, men
det finns ännu bättre förslag.
Ny regering?
Nej, inget väsentligt har hänt i regeringsfrågan den här veckan heller. Senast på måndag måste Stefan
Löfven rapportera till talmannen om hur sonderingsrundan går. Och inget kommer att hända. Frågan
är vem som får nästa sonderingsuppdrag, Ulf Kristersson? Annie Lööf? Jonas Sjöstedt?
Alltmer pekar mot att övergångsregeringen f(med stöd av Vänsterpartiet) år lägga fram en budget
den 15 november. Bättre än en borgerlig budget, men fortfarande inte bra eftersom många nödvändiga
indexeringar skulle behövas göras, men inte kommer att bli av pga regeringen är förhindrad att höja
anslag. I praktiken blir det en budget med lägre anslag än i år (eftersom vi har allmänna löne- och
prisökningar); en nedskärningsbudget. Ännu ett ex på att vi inte kan ha en övergångsregering hur
länge som helst.
På g
Nästa vecka är plenifri, d v s inga schemalagda möten. Inget nyhetsbrev då.
Det var allt. Trevlig helg,
Jens
På söndag är det andra valomgången i presidentvalet i Brasilien. Kan vi hoppas på ett underverk så att
högerextreme och klimatfientlige Jair Bolsonaro inte vinner?

