Riksdagen, 2018-11-30
Hej alla,
Har just demonstrerat på Mynttorget för rätten till vegansk mat i skolan. Vilket bra initiativ! Det finns
så många fördelar med växtbaserad mat; för klimatet, folkhälsan, djuren m m, så den maten borde vara
normen i offentlig verksamhet. Alla elever som vill äta vegetariskt och veganskt ska respekteras, inte
motarbetas.
Nyliberal sprattelgubbe? – nej tack...
Annie Lööf och Jan Björklund kräver att Stefan Löfven ska genomföra de borgerligas partiprogram
+ lite till för att de eventuellt ska släppa fram honom som statsminister. Det faller förstås på sin egen
orimlighet. I valet mellan att ha Stefan Löfven som en nyliberal sprattelgubbe och nyval väljer vi det
senare. Just bring it on!, och så får vi se hur bra det går för t ex Liberalerna...
COP24
På söndag inleds klimattoppmötet COP24 i Katowice, Polen. Idag arrangeras klimatdemonstrationer
på över 100 platser i Sverige. Klimatskolstrejkande Greta Thunberg (utanför riksdagen imorse) har
blivit ett internationellt fenomen, nu senast debatterad på högsta politiska nivå i Australien. Där ser
man vad en 15åring kan åstadkomma. Vi i Vänsterpartiet har krävt att regeringen och EU ska höja sina
klimatambitioner inför COP24. Jag kommer också vara på plats de sista skälvande dagarna för att
driva på så gott jag kan.
Läs gärna mer: https://jensholm.se/2018/11/30/cop24-hoj-ambitionerna/
Vi måste göra mycket mycket mer för klimatet
Och att det är brådskande att agera har understrukits i ännu en viktig rapport. Läs mer:
https://jensholm.se/2018/11/28/vi-maste-gora-mycket-mycket-mer-for-klimatet/
Inget klimattoppmöte i Brasilien
På tal om klimattoppmöte. Nästa års klimattoppmöte skulle ha arrangerats i Brasilien. Men nu har den
nyvalda regeringen, under klimatskeptikern Jair Bolsonaros ledning, återkallat värdsskapet. Lika bra
det. Hoppas nåt progressivt land tar på sig att arrangera.
Hållbara pensioner?
I onsdags röstade vi i riksdagen om nya placeringsregler för våra pensionsfonder. Vi i Vänsterpartiet
hade velat haft ett konkret uppdrag att fasa ut alla ohållbara placeringar. Dessvärre gick vår motion
inte igenom, utan det blev som S/MP-regeringen+de borgerliga partierna; luddiga placeringsregler
som inte nödvändigtvis ökar klimatnyttan. Läs gärna vår motion:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201718271andrade-regler_H60240
Fokus klimat i valplattformen
Igår presenterade Jonas Sjöstedt vår valplattform inför EU-valet. Det är ett tydligt fokus på klimat
och antirasism i valplattformen. Några av våra klimatförslag på EU-nivå: Högre klimatmål i EU, stopp
för nybilsförsäljning av fossila bilar i EU, inrätta en europeisk investeringsbank för klimatet, gör det
lättare att resa med tåg i Europa och avskaffa miljöskadliga subventioner. Läs gärna hela förslaget till
valplattform här: https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2018/11/EU-valplattform-2019.pdf
Plattformen kommer att klubbas på vår valkonferens den 16-17 februari nästa år.
https://www.vansterpartiet.se/eu-val-2019/
På g
Kom gärna på mitt föredrag om min bok Om inte vi, vem? On 5/12 kl 18.30, Hägerstensåsens
medborgarhus.
Det var allt för nu. Ha en trevlig helg!

Jens
P S I förra brevet berättade jag om min bok, Om inte vi, vem?. Den har sålts i drygt 2000 ex, inget
annat. Kul är det iaf att den säljer.

