Enskede 2021-06-24
Hej alla,
Annie Lööf (C) backar nu från marknadshyrorna. Det är en stor seger för Vänsterpartiet. Vi stoppar ett
systemskifte inom bostadspolitiken. Tre miljoner hyresgäster slipper vara rädda för
chockhyreshöjning. Men Centerpartiet tror att de istället ska få gigantiska skattesänkningar (bl a för de
rikastes aktiespekulation) som kompensation. Annie Lööf fortsätter att leva i sin egen bubbla där C ska
få allt. Men så kommer det inte bli. Marknadshyrorna har vi stoppat och jag tror att det finns goda
förutsättningar för att Stefan Löfven kan regera vidare med ett nytt politiskt underlag. C kommer
behöva krypa till korset igen. Om inte går vi till extraval, och det har vi i Vänsterpartiet inget emot.
Senast på måndag får vi se.
Förbud mot pälsindustrin i EU?
Igår hade vi EU-nämnd med landsbygdsminister Jennie Nilsson. Nederländerna och Österrike
föreslog att pälsdjursuppfödning skulle förbjudas i alla EU-länder. De angav särskilt risken för
fortsatta smittspridningar och pandemier som skäl. Men S/MP-regeringen har inte för avsikt att backa
upp förslaget. Det är djupt beklagligt. Allt fler länder i Europa förbjuder nu pälsindustrin. Ska Sverige
bli det sista som tillåter denna oetiska behandling av djur? Frågan kommer leva vidare på EU-nivå.
Gör om gör rätt, S och MP!
Läs gärna Djurens Rätts och andra europeiska djurrättsorganisationers upprop om ett förbud
https://www.djurensratt.se/blogg/stort-upprop-stang-minkfarmerna-i-sverige-permanent
Infrastrukturpropositionen antagen
I veckan har vi debatterat vi regeringens förslag till infrastrukturproposition. Det behövs ökade
investeringar i främst järnväg och cykelinfrastruktur och underhållet måste bli bättre. Vänsterpartiet
satsa därför mest pengar av alla partier med 170 miljarder kronor MER än regeringen på hållbara
infrastrukturinvesteringar för perioden 2022-2033. Vi kräver också en infrastrukturplanering i linje
med vårt klimatmål för transportsektorn, minskade utsläpp med 70 procent till 2030. Det gör ex vis att
ett antal storskaliga motorvägsprojekt måste plockas bort från planeringen. Läs mer:
https://jensholm.se/2021/06/22/hallbar-och-rattvis-infrastrukturpolitik/
Kilometerskatt på lastbilstransporter
Snart är Sverige enda landet i EU som inte har klimatstyrande avgifter på lastbilstransporter. Läs min
fråga till Tomas Eneroth (S). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftligfraga/klimatstyrande-vagavgifter_H8113301
Statsstödsregler och klimatomställningen
Jag välkomnar att Sverige tillsammans med andra EU-länder verkar för nya statsstödsregler i linje med
kraven för klimatomställningen. Läs svaret från Anders Ygeman (S) på min fråga.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/eus-statsstodsregler-ochladdinfrastruktur_H8113233
Debatt om statsstödsreformen
På tal om EUs statsstödsregler. På måndag debatterar jag en reform av dessa med näringsminister
Ibrahim Baylan (S). Debatten äger rum i riksdagen någon gång efter kl 11.30. Se min interpellation
här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/statsstod-i-linje-medmiljomalen_H810836
Subventioner till flyget
Ännu en debatt med Baylan. Innan statsstödsdebatten pressar jag näringsministern på subventionerna
till flygindustrin under coronapandemin. Har regeringen ens ställt klimatkrav i samband med
subventionerna till SAS? Den debatten äger rum kl 11.00 i riksdagen på måndag. Se min IP
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/regeringens-klimatkrav-vidcoronastod-till-flyget_H810791

Ny subvention till SAS
På tal om subventioner till flyget. Igår klubbades regeringens senaste extrabudget. Den innehåller bl a
1,5 miljarder i stöd till flygbolaget SAS. Vänsterpartiet var det enda parti som reserverade sig mot
detta. Det kan ju vara bra att veta när partier som MP och C vill slå sig för bröstet i klimatfrågor...
Rädda biogasbilen
Varför vill S och MP straffa biogasbilarna? Det är uppenbart att regeringen har klantat sig om
miljöbilsdefinitionen. Se debatten mellan mig och Tomas Eneroth (S).
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/biogasbilars-status-sommiljobilar_H810792
Tacka VPK för ekocid-lagen
Får vi en internationell lag om brott mot miljön, då kan vi tacka VPK för det.
https://jensholm.se/2021/06/23/ekocid-brott-mot-naturen/
Pandemin som möjlighet
Har du ännu inte köpt min bok, Pandemin som möjlighet? Gör gärna det. Beställ gärna hem den till
ditt bibliotek. Mer info: www.sjosalaforlag.se/butik-4605709
Det här blir nog mitt sista nyhetsbrev innan sommaren. Nästa brev kommer nån gång i slutet av
augusti. Om inget oförutsett inträffar...
Det var allt.
Ha en riktigt fin midsommar och sommar,
Jens
P S Sa jag inte att Sverige skulle vinna gruppen? Och att Belgien vinner hela EM...

