
Mamallapuram, 2012-02-07 
 
Hej alla, 
Befinner mig nu några meter från Indiska Oceanens mäktiga vågor. Här i Tamil Nadu är det 
varmt, fuktigt och vegetarisk mat är det som är normen (det andra kallas för ”non veg”). 
Känns som jag hamnat på rätt ställe. 
 
Indien 
Jag är på studieresa med riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Hittills har vi diskuterat 
klimatpolitik med indiska regeringsförhandlare, besökt parlamentet, slumområden (som tyvärr 
finns överallt), biogasanläggning, två skolor och träffat massa spännande miljöföreträdare. 
Mycket, mycket intressant. Indisk miljö- och klimatpolitik handlar mycket om att: 1. se till att 
landet utvecklas och att tillväxten kommer många till del (vilket kan ifrågasättas om det sker, 
2. minska utsläppen, men inte på bekostnad av tillväxten. Detta är en svår ekvation att få ihop. 
Men det är utan tvivel så att det finns ett stort engagemang och indiska myndigheter och 
företag formligen bönar, ber och kräver tillgång till den senaste tekniken som finns i väst. Den 
sista frågan aktualiserar rimligheten i att patent och licenser på innovationer ofta är låsta hos 
ett fåtal storföretag i USA och Europa. Det är något som indierna vill ändra på. Där har de 
stöd hos mig. 
     De lokala miljöproblemen är helt uppenbara: I många s k slumområden (jag säker ett 
värdigare begrepp) saknas det mest grundläggande, rinnande vatten, el, sanitet och avlopp. 
Området som vi besökte igår (sydöstra Delhi) var i praktiken ett bostadsområde som låg på en 
soptipp, INGET, av det mest elementära fanns. Tänk er att bo där när det blir iskallt på 
nätterna eller +40 på dagarna sommartid… De fattiga människorna (inflyttade från landet) var 
tvungna att betala ockerhyra till mannen som ägde området (mark som han hade ärvt av sina 
föräldrar). Mannen gjorde inget för att förbättra för de som bodde där, snarare tvärt om. Sällan 
känns den privata äganderätten så naturlig att problematisera som då. 
     I Delhi och Chennai i Syd (jag befinner mig nu några mil söder om Chennai) är 
trafikinfarkten ett faktum. Jag säger bara: Stackars människor som måste spendera timmar 
varje dag i dessa trafikinfarkter bland tutande bilar, avgasmoln, kossor, cykeltaxis och ett 
allmänt kaos. Som tur är har Delhi en relativt nybyggd tunnelbana, som ombesörjer 
transporten för 1,6 miljoner personer om dan (!). Och t-banan byggs i dagsläget ut. Mycket 
klokt. 
     Imorgon ska vi ännu längre söderut, till världens näst största mangroveträsk, Pichavaram 
Mangrove Forest, och bland annat studera hur man kan återställa förstörd träskmark (förstörs 
bland annat av storskaliga räkodlingar). Vi ska också besöka byar som drabbades av 
Tsunamin för några år sedan: ett gott exempel och ett annat mindre lyckat. Sedan händer en 
massa annat spännande också… 
 
Frågor till Ek 
Imorgon borde Lena Ek svara på mina två skriftliga frågor: en om storskaliga CDM-projekt 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GZ11352 och den andra om 
huruvida hon nu tänker driva på för ett högre klimatmål inom EU, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GZ11347 Håll utkik på 
riksdagswebben om du är intresserad.  
     Angående EUs klimatmål hade jag en debattartikel om detta nyligen. Läs den här: 
http://europaportalen.se/2012/02/nu-maste-lena-ek-skarpa-klimatmalen  
 
Miljöskadliga subventioner 



I mitt förra nyhetsbrev skrev jag en del om miljöskadliga subventioner. Nu har 
Naturvårdsverket kommit med en intressant rapport. De svenska miljöskadliga 
subventionerna ligger på över 50 miljarder kronor/år i Sverige. Rätt mycket, kan man lugnt 
säga… Jag tror att Sveriges Radios Klotet kommer att ha ett inslag om detta imorgon. Jag ska 
vara intervjuad. 
 
Det var allt för denna gång. Nu är det dags att sova, 
 
Jens 
 
P S Trots att jag är på andra sidan jordklotet har jag inte missat att Vänsterpartiet fick 10,3 % i 
senaste yougov-undersökningen och att vi fick 1000 nya medlemmar bara under januari. Och 
mer ska det bli! 


