Enskede, 2021-11-19
Hej alla,
Är fortfarande lite omtumlad av COP26. Det bästa med Glasgowdeklarationen är artikel 29
som kräver att alla länder ska återkomma med skarpare klimatmål, senast vid slutet av 2022.
Detta innefattar förstås också Sverige. Då vill jag påminna om att Sverige idag inte har något
eget klimatmål inrapporterat till FN, utan vi delar EUs helt och hållet otillräckliga mål om att
minska utsläppen med 55 procent till 2030. Kommer det att bli ändring på det nu? Så snart vi
har en ny regering kommer jag att ställa frågan till ansvarig minister.
COP26
Vill du veta mer om COP26 så rekommenderar jag min hemsida. På:
https://jensholm.se/2021/11/15/cop26-slutdeklaration/ hittar du slutdeklarationen från COP26
och mina kommentarer. I inlägget har jag länkat till tidigare inlägg där jag kommenterat
tidigare utkast från COP26. Läs gärna!
Väntans tider
Annars väntar vi på en ny statsminister och regering. Som bekant förhandlar Vänsterpartiet
med S och MP om detta, men förhandlingarna går trögt. Om inte S och MP ger oss några
stora reformer och formellt hittar ett sätt att förhandla med oss fortsättningsvis varför ska vi
då ge vårt stöd till Magdalena Andersson? Dörrmattor finns som bekant på Ikea, men inte
hos oss.
På onsdag är det tänkt att vi ska rösta för första gången om Magdalena Andersson ska bli
statsminister. Idagsläget ser det inte ut som att vi kommer att släppa fram henne, men kanske
händer det nåt under helgen...
Att vi inte har någon riktig regeringen just nu gör också att det inte går att utkräva ansvar
från en enskilda ministrarna. De svarar inte på frågor och de har ställt in alla
interpellationsdebatter. Det innebär att några av mina planerade debatter alltså inte blir av. Så
snart vi har en regering kommer jag att se till att det blir debatter igen.
Bygg ut järnvägen längs Norrlandskusten
På tisdag kl 14.00-15.00 medverkar jag i ett seminarium om utbyggd järnväg längs
Norrlandskusten. Det går att följa digitalt. Anmäl här https://bothniancorridor.com/vad-argron-industri-utan-gron-infrastruktur-missa-inte-kommande-webbinarium-23-november/ Det
är klart vi ska ha dubbelspår Gävle-Härnösand samt bygga färdigt Norrbotniabanan så snart
som möjligt, men med de pengar som regeringen anslagit kommer det ta alldeles för lång tid.
Här finns mycket att göra!
Jämlik klimatomställning
På onsdag kl 12.00-13.00 medverkar jag i ett digitalt lunchsamtal om jämlik
klimatomställning. Följ gärna. Läs mer: https://www.facebook.com/events/183327320585344
Förbud mot fossilreklam
På onsdag medverkar jag på ett seminarium om förbud mot fossilreklam. Vi i Vänsterpartiet
vill ha ett sådant. Vill du lyssna, det är digitalt, anmäl dig på:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TrqaQ-HFS9mBfUW0SNNzhw
Utflytt av trålgränsen
Min kollega Elin Segerlind (V) har fått igenom en utflyttning av trålgränsen i Östersjön. Det
kommer innebära att de s k monstertrålarna inte kommer att kunna tömma vårt hav på fisk

och att de måste hålla sig längre ut från kusten. Hennes förslag röstar vi om nästa vecka, men
det stöds redan av alla partier utom KD. Ett viktigt steg framåt för ett hållbarare fiske och ett
levande hav. Läs mer: https://elinsegerlind.com/2021/11/18/1534/
Efter COP26
På tal om COP26. I veckan arrangerade vänstern i EU-parlamentet ett intressant seminarium
på temat ”COP2, what next?” Det går att se här https://left.eu/events/cop26-what-next-waysforward-for-just-climate-action/ Jag medverkar vid ungefär 2,39 tim, men det är många andra
intressanta inlägg också.
Det var allt. Trevlig helg,
Jens
P S Det är mörkt nu. Man blir trött. Men vi kämpar på, eller hur?

