Riksdagen, 2022-06-10
Hej alla,
SD försökte i veckan avsätta justitieminister Morgan Johansson (S). Det var i sig inget
konstigt. Men att det är SD som styr och resten i högerblocket, M, L och KD, lydigt svassar
efter är oroväckande. Men det är precis vad vi har varnat för. När högern samarbetar med
extremhögern blir det den senare som håller i taktpinnen.
Odlat kött
Har just debatterat möjligheterna med minskat köttkonsumtion och odlat kött med
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). Tänk om vi kunde få en satsning på att
ersätta dagens djurindustrier med livsmedel från växtriket och odlat kött. Tekniken finns för
det senare (och inga djur far illa), men det är uppenbart att alla politiker inte fattat vitsen... Se
gärna min debatt här https://www.riksdagen.se/sv/webbtv/video/interpellationsdebatt/godkannande-av-odlat-kott_H910483
Nytt och bättre reseavdrag
Positiv nyhet: Igår röstade riksdagen igenom ett nytt reseavdrag (sånt man får göra om man
reser längre sträckor till jobbet). Det nya avdraget kommer gynna kollektivtrafiken, minska
utsläppen, ökad ekonomisk och regional rättvisa liksom jämställdheten mellan kvinnor och
män. Det hade kunnat bli ännu bättre, men ändå ett steg framåt. Det kan vi alla skåla för!
Klimatmålet ska nås
Igår arrangerade vi i trafikutskottet en utfrågning om det viktiga klimatmålet om att minska
utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Mer behöver göras för att målet ska nås. Du
kan se hela utfrågningen här https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2022/jun/8/oppenutfragning-om-transportsektorns-klimatmal/
Gigantisk felprioritering
På tal om transportsektorn och klimatet. Vilken gigantisk felprioritering av regeringen som
igår lovade att finansiera motorvägen Tvärförbindelse Södertörn fullt ut. Den kommer sluka
resurser och motverka klimatmålet. Har sossarna inte fattat någonting?
Att kalla en spade en spade
Debuterar som krönikör i tidningen Syre Läs min första text.
https://tidningensyre.se/2022/10-juni-2022/klimatkrisen-att-kalla-en-spade-en-spade/
Klimatkrisen
Vi lever i en klimatkris. Låt oss agera som under pandemin. Kalla det en kris och agera
därefter. Mitt anförande från konferensen Connections between Climate, Peace and Human
Security i riksdagen förra veckan. https://jensholm.se/2022/06/07/climate-crisis-lessonslearned-from-the-pandemic/
Det var allt för nu. Ha en trevlig helg!
Jens
P S Syrener i full blom och ungdomar som tar studenten. Det ger hopp om framtiden.

