Riksdagen, 2018-12-07
Hej alla,
Nu är det lite annat ljud i skällan från Annie Lööf, som numera förhandlar (ni kommer ihåg – det var
det hon tidigare sa att hon inte skulle göra) med statsminister Stefan Löfven. Det är bra. Men en
regering får inte bildas på vilka grunder som helst. Sverige måste minska våra utsläpp och klyftan
mellan rik och fattig ska minska. Det kommer vi i Vänsterpartiet se till. Hellre nyval än en regering på
knä inför nyliberalismens altare.
Klart vi driver klimatet
På tal om ny regering och V. Läs Aron Etzlers svar till Miljöpartiet om regeringsförhandlingar och
klimatet. Läs: https://www.svt.se/opinion/vansterpartiet-lyfter-visst-klimatet-iregeringsforhandlingarna
Mindre kött – äntligen
Äntligen händer det! Köttkonsumtionen minskar för andra året i rad. Den största minskningen på 30 år
enligt Jordbruksverket. En hoppfull trend för såväl klimatet, folkhälsan som djuren. Läs mer:
https://jensholm.se/2018/12/05/kottkonsumtionen-minskar-antligen/
Miljömotioner 2018
Den s k allmänna motionstiden är över. Totalt har det lämnats in 2800 motioner till riksdagen.
Vänsterpartiet har lagt ett antal av dessa och flera är intressanta ur ett miljö- och klimatperspektiv. Vi
är inte partiet som lägger flest motioner, men när vi gör det gör vi det genom mycket väl
genomarbetade motioner. Här kan ni läsa de miljömotioner vi lagt under allmänna motionstiden:
https://jensholm.se/2018/12/07/miljomotioner-2018/
Flygets utsläpp måste minska på riktigt – lägg Corsia på minnet
Jag skriver i ETC om den internationella åtgärden Corsia med syftet att minska flygets
klimatpåverkan. Problemet med Corsia är att det inte innehåller konkreta mål att om flygets utsläpp
ska minska, utan åtgärderna handlar om att neutralisera flygets utsläpp genom uppköp av krediter i
andra länder. Corsia har nu gjort att svenska regeringen inte längre driver andra effektiva åtgärder för
att minska flygets utsläpp såsom att avskaffa skattebefrielsen på flygbränsle. Eftersom artikeln ligger
bakom en betalvägg får ni läsa den här istället: https://jensholm.se/2018/12/07/flygets-utslapp-masteminska-pa-riktigt/
Inga nya motorvägar
Befogad kritik har i veckan framförts mot det dyra motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn i
Stockholm. Vänsterpartiet motsätter sig, som enda parti, det dyra och klimatfarliga bygget. Läs mer:
https://jensholm.se/2018/12/05/darfor-ska-tvarforbindelse-sodertorn-inte-byggas/
Det var allt för nu-. Trevlig helg!
Jens
P S Aktivismvågen för klimatet fortsätter. Så otroligt hoppfullt. Nu på söndag kan exempelvis alla
som är i Sthlm demonstrera med Climate Alarm, Raoul Wallenbergs tg kl 13.00. Vänsterpartiets
Rikard Warlenius är en av talarna.

