
Riksdagen, 2011-12-16 
 

Hej alla, 

Arktis och oljan 
Jag har just debatterat med utrikesminister Carl Bildt om möjligheten att få ett stopp för olje- 
och gasutvinning i Arktis. Tänk er en oljekatastrof liknande den i mexikanska gulfen, men i 
Arktis. Konsekvenserna skulle bli katastrofala, för att uttrycka sig milt. Men Bildt tänker inte 
driva ett olje- och gasstopp. Han har alla möjligheter att göra det i egenskap av det 
ordförandeskap som han och Sverige har i det Arktiska rådet ungefär två år framåt från och 
med nu. 2006 ansökte norska Lundin Norway A/S om att få borra efter olja i Arktis. Lundin 
Norway är ett helägt dotterbolag till Lundin Petroleum, där Carl Bildt satt i styrelsen (han 
lämnade den 18 oktober 2006, deadline för ansökan var 28 september). Kanske kan det vara 
så att ett av skälen till att Bildt INTE driver ett oljemoratorium är just hans tidigare uppdrag 
inom industrin? Det är iallafall tragiskt att regeringen inte tänker använda vårt ordförandeskap 
till något mer offensivt för miljön och klimatet. På min fråga om Bildt iallafall kan tänka sig 
att driva marina skyddsområden i Arktis fick jag svaret att han inte var emot sådana, men det 
var inget som Sverige drev som sådant. Svagt! 

Syrien 
Min kollega Amineh Kakabaveh hade också lagt en intressant interpellation om Syrien och 
vad Carl Bildt avsåg att göra för att motarbeta regimen. Bildt är säkert uppriktig när han säger 
att han gör det han kan för att bekämpa regimen, men det skorrar falskt när han samtidigt: 1) 
Har motarbetat utvidgade telekomsanktioner mot Syrien, 2) Hans regering har avsatt 139 
miljoner kronor i exportkrediter till Syrien samt 3) När handelsminister Ewa Björling 2009 
ledde en stor handelsdelegation till Damaskus och i våras tog emot regimens vice 
premiärminister Abdullah Dardari. Jag och Amineh ville ha besked om dessa tre frågor: Blir 
det utvidgade sanktioner, stopp för exportkrediterna och inga fler näringslivsresor till 
diktaturen. Bildt menade att han bidragit till att utvidga sanktionerna (korrekt, men inte så 
mycket som vi vill), men på fråga 2 och 3 fick vi inga som helst svar. Nej inte ALLS. Trots att 
vi tjatade. 

Bort med gifterna från kläderna 
Dagens Nyheter har i ett par artiklar uppmärksammat det smått bisarra med miljöskadliga 
kemikalier i kläder. Det kan handla om kläder som har behandlats med silver, triklosan eller 
triklokarban. Syftet ska vara att man vill undvika att oönskade dofter som svett fastnar i 
kläderna. Det här handlar om ämnen som kan vara hormonstörande och miljöskadliga på flera 
sätt. Vänsterpartiet vill förbjuda silver, triklosan och triklokarban och har tagit upp detta i vår 
kemikaliemotion. Vad tycker de andra partierna? Det får vi se i mars, så frågan kommer upp. 
Se mer: http://jensholm.se/2011/12/15/bort-med-gifterna-fran-kladerna/  

Durban 
Mitt senaste nyhetsbrev skickades från Johannesburg. Då var jag på väg hem från 
klimattoppmötet och Durban. Ser att miljöminister Lena Ek gör sitt bästa för att framställa 
Durban som något positivt och visst var det bra att allt inte brakade samman, men så mycket 
annat positivt finns inte att hämta: inga nya pengar, ingen tekniköverföring och de nya 
bindande minskningskraven kommer i bästa fall på plats 2020 (men inte ens det är säkert).  
Läs några av artiklarna där jag är med eller som jag har skrivit om Durban nedan. 
  



http://www.flamman.se/sverige-motarbetade-forslag-som-kan-radda-miljon 
 
http://jensholm.se/2011/12/13/durban-vad-bor-goras/ 
 
http://dagbladet.se/insandare/1.4190265-en-annan-ekonomisk-politik-for-klimatet 
 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.798876-for-over-bankstod-till-klimatfond 
 
Obs! Glöm inte att följa mig på Twitter (/holmjens) och Facebook om ni är med där. 
 
Trevlig helg, 
 
Jens 
 
P S Nu fick jag just ett svar från justitieminister Beatrice Ask. Jag hade frågat egentligen 
statsminister Fredrik Reinfeldt (men han törs uppenbarligen inte svara) om han kände till 
miljöminister Lena Eks uppdrag i lobbyorganisationen European Energy Forum, som hon var 
vice-ordförande i när hon blev miljöminister. Och hör och häpna, Ask påstår att Ek lämnade 
EEF när hon blev utsedd till miljöminister. Det var ju exakt det hon INTE gjorde. 
Moderaternas försök till historieomskrivning känner inga gränser. 
 


