Riksdagen, 2019-04-26
Hej alla,
Träffade i morse en av Storbritanniens ledande vänsterekonomer, Ann Pettifor. Hon menar att det
ekonomiska systemet måste ändras för att klimatomställningen ska kunna göras effektivt och rättvist.
Det kan i ett första steg göras genom att inskränka de kommersiella bankernas rätt att obegränsat låna
ut pengar, d v s skapa nya pengar. Instämmer i att det är för sällan vi talar om bankernas ansvar för det
samhälle vi lever i. Kanske är det för att banker och finanssystem upplevs som något komplicerat. Att
läsa hennes bok ”Produktionen av pengar” kan vara ett sätt att råda bot på detta.
Vänsterpartiet bäst för klimatet (igen)
Den europeiska klimatrörelsens nätverk CAN har rankat alla partier och ledamöter. Och vet ni vad,
Malin Björk och Vänsterpartiet blir bästa parti i Sverige och ett av de absolut bästa i hela Europa (ja,
klart mycket bättre än MP och Fi). Och så var det även när Naturskyddsföreningen gjorde en liknande
granskning; Vänsterpartiet bäst. Och så blev det även vid samma organisations rankning inför
riksdagsvalet i fjol? Då blev Vänsterpartiet bästa partiet för miljön. V är bäst för miljön igen igen och
igen.
Läs mer: https://www.europaportalen.se/2019/04/ranking-svenska-eu-politiker-langt-ifranklimatvanligast och https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/eu-parlamentarikerna-fran-m-kdoch-sd-far-daligt-miljobetyg
Vänsterpartiets vårbudget
Vi har presenterat vårt förslag till regeringens liberala smörja, ursäkta vårbudget. Vi backar upp alla
miljö- och klimatreformer och gör dem till och med bättre genom att öronmärka intäkterna från EUs
utsläppshandelssystem till klimatåtgärder och en högra höjning av koldioxidskatten samt att vi satsar
betydligt mycket mer på välfärden. Läs mer: https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-lagger-framen-budget-for-jamlikhet/
En gemensam europeisk vänsterklimatpolitik
Häromdagen presenterade Jonas Sjöstedt och de andra ledarna för de nordiska vänsterpartierna ett
antal klimatreformer på EU-nivå. Läs mer: https://www.vansterpartiet.se/billigare-och-battre-tag-foralla-dyrare-flyg-for-nagra/ (från DN-debatt men i sin helhet här).
Sossarna och hyckleriet
Lagom till 1 maj väljer regeringen att lägga fram både förslag om inskränkningar av strejkrätten och
utredningsdirektiv om försämringar av arbetsrätten (LAS). Räkna med att det lär bli glest hos S på 1
maj, men desto fler hos oss... Självklart kommer vi att gå emot dessa försämringar och gör regeringen
verklighet av arbetsrättsförsämringarna kommer vi aktivera vårt misstroendelöfte mot Stefan Löfven.
Sonderingar har redan gjorts med andra partier (M och KD).
1 maj i Norrtälje
På tal om 1 maj. Jag kommer att tala på Lilla torget kl 11.00 i Norrtälje. Hjärtligt välkommen om du
har vägarna förbi.
För en progressiv infraplanering
Läs vår motion om fyrstegsprincipen https://jensholm.se/2019/04/25/infraplanering-for-farretransporter/
Det var allt. Ha en solig helg och 1 maj!
Jens
P S Idag plockade jag med mig en falafel från Jerusalem kebab i Gamla stan, ett av mina
favvolunchställen. Restaurangen var också Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs favvolunchställe
ända tills någon upplyste dem om att Jerusalem drevs av palestinska flyktingar här i Stockholm.

