Wien, 2018-11-19
Hej alla,
Jag är i Wien på europeiskt parlamentarikermöte, Cosac. Jag har redan haft ett anförande om en
human europeisk flyktingpolitik, just nu diskuteras Brexit och efter lunch blir det klimatpolitik. Vi i
den svenska delegationen ser ut att få igenom en viktig ändring i slutresolutionen med budskapet om
att den globala uppvärmningen ska begränsas till max 1,5 grader. Inte så illa... I vart fall är det kul och
känns meningsfullt att få diskutera dessa viktiga frågor och möjligheten att träffa politiker från andra
europeiska länder.
Wien känner jag bäst från det faktum att man varit framgångsrika i att förse sina 1,8 miljoner
invånare med bra bostäder till en rimlig hyra. Närmare 80 procent av lägenhetsinnevånarna bor i
hyresrätt. Eftersom en stor del av beståndet är gemensamt ägt har man lyckas hålla hyrorna nere och
väntetiderna för att få nytt kontakt är korta. En välfungerande bostadsmarknad med andra ord. Här har
vi något att lära av!
Klimaträttvisa – ny motion
Högre klimatmål, förbjud nybilsförsäljning av fossila bilar, minskad köttkonsumtion, klass, kön och
klimat, klimatbistånd, fasa ut AP-fondernas fossilinnehav, koldioxidransonering, satsa på
kollektivtrafiken. Några axplock ur vår senaste klimatmotion som vi kort och gott kallar
”Klimaträttvisa”. Den är bl a undertecknad av Jonas Sjöstedt. https://data.riksdagen.se/fil/67D0CE7940E6-429D-AD98-E7B60D6A8F39
Många motioner läggs fram just nu eftersom vi befinner oss i den s k Allmänna motionstiden.
Motionerna läggs upp fortlöpande och kan läsas här: http://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/uttag/allmanna-motionstiden-2018_H6D1AMT/html
Kristersson nedröstad
Förra veckan röstade en majoritet i riksdagen mot Ulf Kristersson (M) som statsminister, 195 mot och
154 för. Jimmie Åkesson (SD) sa i debatten innan omröstningen att det bildats ett tredje block i
svensk politik, M, KD, SD. I viss mån hade han rätt. Men ännu tydligare var att riksdagen med
tydlighet röstade ned det blocket. Nu går arbetet vidare för att bilda en nya regering. Det lär inte bli
något som någon är riktigt nöjd med, men vi har iallafall sluppit att få den mest reaktionära regeringen
i svensk modern historia.
Följ mig på Facebook
Vi passerade i veckan 2300 följare på min Facebooksida: https://www.facebook.com/holmjens/ Där
finns pressklipp, politiska uppdateringar, videoklipp och mycket annat. Det här är alltså min officiella
sida och inte min personliga. Klicka och följ idag ifall du inte redan gör det.
Nyhetsbreven
Först, ber om ursäkt för att det inte kom något nyhetsbrev i fredags. Jag hann inte helt heller. Det är
därför det kommer nu.
Återigen påminner jag om att får du två utskick av dessa nyhetsbrev är det helt i sin ordning. Jag
använder två olika utskickssystem.
På g
On votering
Lö Socialistiskt forum. 12.00 diskuterar jag framtidens hållbara mat.
https://www.facebook.com/events/435653170596475/
Blickar nu ut genom fönstret från konferenslokalen. Det snöar! Ser fram emot att jogga i Wiens parker
senare ikväll.
Ha en fin måndagskväll.
Jens

P S Förra veckan debatterade jag hållbara transporter på Grand Hôtel i Stockholm. Efteråt bjöds det på
vin och mingel. Vi fick guldpennor att föra anteckningarna med. Senare samma kväll medverkade jag
på ett samtal om vänsterns framtid på ABF-huset. Där startades det en swishinsamling till lokalhyran.
Man kan lugnt tala om skilda världar i Politiksverige.

