Riksdagen, 2021-12-17
Hej alla,
I morse hade vi EU-nämnd med statsminister Magdalena Andersson. Hon berättade om hur
hon framfört att kärnkraft är ett ”hållbart energislag” på senaste EU-toppmötet. Alla vet att det
klingar falskt, men en majoritet i nämnden anförda av M och SD har tvingat henne att säga så
Man undrar hur andra länder ser på oss på ett sånt möte...
Dags att höja miljökraven vid bilprovningen
Se min debatt från igår med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om varför regeringen
har försämrat miljökontrollen vid fordonsbesiktningen. Ett litet hopp väcktes hos mig om att
ministern är beredd att se över frågan. Kanske inser han nu att förändringarna från 2018
innebar lägre miljöambitioner, inte högre. Här kan du se debatten
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/miljokrav-vidfordonsbesiktning_H910131
Beskatta lastbilarnas utsläpp
Se gärna min debatt från idag om införandet av en s k vägslitageavgift med finansminister
Mikael Damberg (S). https://www.riksdagen.se/sv/webbtv/video/interpellationsdebatt/vagslitageavgift_H910134
Fler elbussar
Elbusspremien höjs, precis som vi har krävt. Men den måste höjas ännu mer.
https://www.bussmagasinet.se/2021/12/regeringen-hojer-elbusspremien/
Svenska företag – miljöbovar
De största svenska företagen släpper ut mer än 100 miljoner EU-invånare tillsammans. Tänker
ministern ställa högre miljökrav på svenska företag? Jag frågar klimatminister Annika
Strandhäll (S): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftligfraga/svenska-storforetags-klimatpaverkan_H911640
Minska köttkonsumtionen
Europas animalieindustri släpper ut mer än hela Nederländerna. Hög tid för politik för
minskad köttkonsumtion.
https://euobserver.com/climate/153791
Ikea – skärp er!
Otroligt upprörd över Ikea som använder råvaror från illegalt skövlad skog. Någon betalar
priset för Ikeas billiga möbler, i det här fallet arbetarna och skogen. Oacceptabelt. Jag
kommenterar:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x87W4X/starka-reaktioner-pa-aftonbladets-avslojandeom-ikea-och-ukraina
Utsläppen minskade
Mycket välkommet att utsläppen minskade med 9 procent under 2020. Självklart är pandemin
den främsta orsaken, men likväl positivt. Pandemin är en möjlighet, som jag brukar säga.
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-ochpressmeddelanden/rekordminskning-av-sveriges-utslapp-av-vaxthusgaser-2020/

Julklappstips – så här ställer vi om
På tal om pandemin och utsläpp. Köp gärna min bok Pandemin som möjlighet. Den finns på
Akademibokhandeln eller att köpa via nätet (sök på titeln).
Det var allt. Ha en riktigt god jul och gott nytt år!
Jens
P S Jag ser fram emot att vara hemma och ta det lugnt. Kanske blir det skidåkning i Orsa efter
nyår. Vi ses 2022.

