Enskede, 2019-03-22
Hej alla,
Just avverkat Skypemöte med Pågatågen i Skåne. Självklart ska vi göra det enklare och bekvämare att
resa med tåg i Skåne (och resten av Sverige). Men då behövs mer investeringar till dubbelspår,
mötesplatser, renovering av stationer m m i närtid. Alla vet vad som krävs, oftast inga jättesummor. Vi
kommer att trycka på regeringen och Trafikverket i frågan. På tal om Skype. Så underbart att ibland
slippa lägga en hel tag på att resa fram och tillbaka för ett möte när man istället kan hålla det från
hemmet men (nästan) samma goda resultat.
Efterlängtat klimatrapport
Då har Klimatpolitiska rådets första granskningsrapport om regeringens samlade politik kring
uppnåendet av klimatmålen kommit. Rapporten visar med önskvärd tydlighet att dagens beslut och
åtgärder inte på långa vägar räcker till för att uppnå våra klimatmål. Mycket, mycket mer behöver
göras. Vi i Vänsterpartiet var ju med och drev igenom att ett klimatpolitiskt råd skulle inrättas, så det
är glädjande att se att det är igång. Och de förslag rådet kommer med är mycket välkomna. Läs mer
på: https://jensholm.se/2019/03/21/efterlangtad-klimatrapport-dags-for-handling/
Se också: https://www.vansterpartiet.se/nu-maste-sverige-sluta-subventionera-fossilindustrin/
Mindre kött och flyg när svenskarna får bestämma
Allt fler drar ned på sin köttkonsumtion och slutar att flyga. Det visar WWFs senaste klimatbarometer.
Det rådet inget tvivel om att svenska folket är beredda att göra vad de kan för att rätta klimatet, och
bland kvinnor är beredskapen ännu högre. Nu måste politiken höja tempot i omställningen. Läs gärna
mer hos WWF. https://www.wwf.se/pressmeddelande/wwfs-klimatbarometer-allt-fler-valjer-bort-flygoch-kott-och-kvinnorna-gar-fore-3241404/
De här pengarna hade kunnat gå till nåt bättre
3,9 miljoner kronor för att M, KD och S ska få bli vice-ordf i riksdagens utskott. De pengarna hade
riksdagen kunna investerat i solceller, lånecyklar eller bättre arbetsvillkor för personalen. Nu gick
pengarna till M, KD och S istället. https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/nya-poster-i-utskottenkostar-miljoner
KD+SD = sant
KD har meddelat att de gärna samarbetar med SD i olika frågor. Jag har sett det ske redan i riksdagen,
men att partiledningen nu fattar ett formellt beslut om det är att ta frågan ett steg längre. Skulle inte
förvåna mig om M snart säger samma sak. Ännu ett exempel på att högern inte kan hålla rent på sin
extremistflank. Därför, bästa sättet att hålla rasisterna borta är förstås att inte rösta på dem och inte
heller deras samarbetspartier.
Plan B – Europas framtid från vänster
Du missar väl inte den superintressanta europeiska vänsterkonferensen Plan B i Stockholm 13-14/4.
Jag talar på söndagen. Se mer: https://www.vansterpartiet.se/plan-b/
On 27/3 18.30. Talar om EU och klimatet i Järfälla. Arr. V Järfälla.
Det var allt. Trevlig helg!
Jens
P S Har våren kommit på riktigt nu? Känns så. Dags för en lunchjogg.

