
Riksdagen, 2013-03-15 
 
Hej alla 
 
Just tillbaka från EU-nämnden, där vi bland annat har avhandlat EUs jordbrukspolitik. 
Vänsterpartiet vill att regeringen ska säga nej till det förslag som ligger på bordet nu. Det 
nuvarande förslaget ändrar i praktiken ingenting; allt av det dåliga finns kvar till och med de s 
k exportbidragen som drabbar utvecklingsländerna. Dessvärre fick jag, som väntat, inte med 
mig Eskil Erlandsson på vår ståndpunkt. 
 
Skarpaste klimatmålen 
 i Miljö- och jordbruksutskottet föreslår nu Vänsterpartiet de skarpaste klimatmålen av alla 
partier i riksdagen. Regeringens målsättning för den svenska klimatpolitiken är att våra 
utsläpp ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Men en tredjedel av detta ska 
kunna göras genom uppköp av billiga utsläppskrediter i andra länder. Vi i Vänsterpartiet 
föreslår istället att det svenska klimatmålet skärps till 45 procent till 2020 och att allt ska 
göras på hemmaplan, utan uppköp alltså. Det är till och med bättre än MPs förslag som ligger 
på knappt 40 procent. 
     Om man räknar bort den handlande sektorn (EUs utsläppshandel), vilket man ofta gör, blir 
vårt klimatmål 52 procent i Sverige. Detta vill vi sedan komplettera med ett nytt klimatbistånd 
för att hjälpa utvecklingsländerna att minska sina utsläpp och anpassa sig till ett förändrat 
klimat. 
     Läs gärna mer: http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/03/vansterpartiet-vill-se-
skarpning-av-klimatmalet  
 
 
Ibland lyckas man 
Vi har haft överläggningar med miljöminiaster Lena Ek om EUs kommande 
miljöhandlingsprogram. Jag lyfte då fram ett medlemsländer måste kunna gå före och ha 
hårdare miljölagstiftning än vad EU föreslår. Ek har nu lyft in detta krav i den svenska 
positionen och driver det gentemot Bryssel och jag behövde, för en gångs skull, inte reservera 
mig. Ibland lyckas man faktiskt påverka! 
 
Anmälningarna strömmar in 
Vad kul att så många vill vara med på Vs klimatseminarium: ”Lokala klimatinvesteringar för 
en global lösning” den 19 april kl 12.00 i riksdagen. Snart har vi ett helt färdigt program. 
Anmäler sig gör man till peter.ekelund@riksdagen.se  
 
Alternativ till teknikneutralitet 
Se gärna min debatt med energiminister Anna-Karin Hatt om alternativ till teknikneutralitet: 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H010235&doctype=ip  
 
Imorgon är det dags för Vänsterpartiet Storstockholms årskonferens. Kul! Mellan 14.00-14.35 
är jag på riksdagen i och med riksdagens Öppet hus. Kom gärna förbi Vänsterpartiets bord! 
 
Nästa vecka: 
On 20/3 8.00-9.00 Öppet seminarium i riksdagen om en permanent parlamentarikerförsamling 
i FN. Första steget mot Världsparpalment? 
To 21/3 Debatt om förnybar energi, Europahuset i Stockholm. Jag debatterar kl 10.40. 



Lö 23/3 Earth hour. Vi släcker ner för klimatet! 
 
Det var allt. Trevlig helg! 
 

Jens 


