Riksdagen, 2019-04-05
Hej alla,
Intensiv dag med Gretademo, EU-nämnd, interpellationsdebatt och en del annat.
Hög tid att avskaffa bolagens investerarskydd
EU har äntligen beslutat att investeraravtal mellan EU-länder ska avskaffas. Det är mycket glädjande.
Det är investeraravtalen som gör att bolag kan stämma stater. Progressiv politik på t ex miljö- och
folkhälsoområdet hotas när storbolag kan hota med massböter. Vattenfalls stämning av tyska staten två
gånger på miljöområdet avskräcker. Men varför motarbetar den svenska regeringen att
investerarskyddet också ska plockas bort från det internationella energifördraget, det avtal som
Vattenfall använt för att stämma Tyskland.
Idag debatterade jag frågan med handelsminister Ann Linde (S). Att en socialdemokrat så
krampaktigt försvarar storbolagens intressen hade jag inte väntat mig. Se hela debatten
här. http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/sverige-och-investerarskyddet_H610151
Tänker regeringen låta Arlanda expandera?
Efter klimatlagen, det kan väl inte vara regeringens hållning att låta Arlanda expandera? Eller? Jag ser
fram emot denna debatt må 13/5 med klimatminister Isabella Lövin (MP).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/arlandas-expansion-ochklimatet_H610173
Extradebatt om klimatförändringen
På tal om utsläpp. Vi i Vänsterpartiet har begärt en aktuell debatt i riksdagen om klimatförändringen
och klimatpolitiska rådets rapport (se tidigare nyhetsbrev). Besked om det trol senare idag eller på
måndag.
Vill EU förbjuda vegokorv?
Nej, det var inget aprilskämt, däremot nåt av det stolligaste som EU-parlamentet beslutat.
Jordbruksutskottet har nämligen föreslagit att det ska bli förbjudet att kalla en vegokorv korv och en
vegobiff för biff. Vegokött är ett ord som inte ska få finnas. Hur blir det med fruktkött, undrar vän av
ordning? Vi får hoppas att det röstas ned i plenum. Se där – ännu ett viktig skäl att rösta fram rätt EUparlamentariker i maj. Alltså, sådana som främjar vego, och inte går köttindustrins ärenden.
Infraplanen på 700 miljarder
Igårkväll debatterade vi regeringens förslag för nationell infrastrukturplan 2018-2029. Det är en
investeringsplan på totalt 700 miljarder kronor, investeringar i vägar, vägunderhåll, sjöfart,
cykelinfrastruktur, men framför allt i nya järnvägsbanor och underhåll av befintlig järnväg. Det här är
ett av de viktigaste ärendena som Trafikutskottet hanterar under den här mandatperioden. Vi i
Vänsterpartiet vill göra om planen så att den utgår från våra klimatmål. Det skulle innebära att en
motorväg som Tvärförbindelse Södertörn här i Stockholm (10 miljarder kr) inte blir av, och att mer
pengar satsas på järnväg, hållbar sjöfart och cykel.
Rösta V
På söndag är det val igen – i Falun. Bor du där röstar du väl på det självklara vänster- och
klimatalternativet – Vänsterpartiet.
På g:
Kl 16.45 idag talar jag i Solna centrum på fredags-klimatdemon där.
Ti 9/4 kl 18.30 talar om Klimatet och EU Sigtunagatan 11
On 10/4 kl 18.00 talar om ”Om inte vi, vem?” i Folkets hus i Hallunda (Botkyrka).
Det var allt. Trevlig helg!
Jens

P S Imorgon trängs jag på läktaren på Friends arena när Sverige förhoppningsvis slår Tyskland i
fotboll. Heja!

