Enskede 2021-09-10
Hej alla,
Hoppas ni alla haft en fin sommar. Det har jag haft, även om det börjar kännas som länge sedan.
Klimatdebatt i riksdagen
I veckan har vi debatterat IPCCs senaste klimatrapport. Missa inte replikskiftena, bl a mellan mig och
klimatminister Per Bolund (MP). Debatten kan du se här:
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-klimatlaget-efter-ipccsnya_H8C120210908sd
Jag har också debatterat klimatkrav på SAS:
Hur kommer det sig att S/MP-regeringen har gett så stora subventioner till flygindustrin under
pandemin? Och varför ska SAS bara minska sina utsläpp med 50 procent medan resten av
transportsektorn ska dra ned med 70? Se debatten mellan mig och näringsminister Ibrahim Baylan
(S) här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/regeringens-klimatkrav-vidcoronastod-till-flyget_H810877
EUs statsstödsförbud och klimatomställningen
Jag har också debatterat EUs statsstödsförbud och den reform som pågår just nu. Det är mycket
välkommet att alltfler inser det som vi sagt i decennier från Vänsterpartiet: EUs statsstödsregler
försvårar klimatomställningen och andra viktiga reformer i samhället. Även den debatten med Baylan.
Se den här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/statsstod-i-linje-medmiljomalen_H810878
Energistadgefördraget och klimatomställningen
Tänker regeringen fortsätta låta bolag stämma Sverige och andra stater i obskyra tribunaler? Läs min
fråga och svaret från Anders Ygeman (S) om Energistadgefördraget, ECT, här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftligfraga/energistadgefordraget_H8113568
Pressklipp
Vi skriver i ETC om vikten av att lägga ned Bromma flygplats.
https://www.etc.se/debatt/lagg-ner-bromma-nu-klimatets-skull
Vi skriver i Aftonbladet om vad som borde vara kyrkans roll; solidariteten. Rösta gärna på Vänstern i
Svenska kyrkan.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qWJwo1/jesus-tog-ocksa-strid-mot-klassamhallet
Återstarta Sverige med en grön ny giv, koldioxidbudget och nya politiska åtgärder. Läs gärna mitt
inlägg på DN-debatt.
https://www.dn.se/debatt/hoj-tempot-i-klimatomstallningen-med-en-gron-ny-giv/
Låt oss göra räddandet av klimatet till vår tids folkhemsbygge. Läs mitt inlägg i Aftonbladet.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ML5kOo/sluta-dutta--klimatet-kraver-stora-reformer
Så här förenar vi minskade utsläpp med ökad rättvisa. Jag skriver i ETC.
https://www.etc.se/debatt/nu-har-vi-ett-perfekt-lage-att-bryta-klimatkrisen
Jag kritiserar i DN att rättvisedimensionen inte kom med i klimatlagen.
https://www.dn.se/sverige/sa-togs-de-svenska-klimatmalen-fram-en-kompromiss-som-var-tillrackligtsmaklig-for-alla-parter/
Några evenemang:

Måndag 8.30
Klimatdebatt digitalt hos Hagainitiativet. Följ gärna! https://www.hagainitiativet.se/sv/nyhet/Ett%C3%A5r-kvar-klimatpolitiken-i-valet
Torsdag 16/9 18.30
Vänsterns svar på klimatkrisen – digitalt och fysiskt föredrag i Järfälla
https://fb.me/e/17TREu3U7
Onsdag 22/9 18.30
Vilka politiska åtgärder krävs utifrån FNs senaste klimatrapport? Klimatföredrag – digitalt
https://fb.me/e/24BzM2GZe
Det var allt för den här gången. Ha en fin helg!
Jens
Missa inte höstkantarellerna. De är på gång nu.

