
Riksdagen, 2012-11-22 
 
Hej alla, 
På måndag drar FNs årliga klimattoppmöte igång, COP18. Denna gång hålls det i Doha, 
Qatar. Qatar, en diktatur med världens högsta per capitautsläpp, är det en lämplig värd för 
toppmötet? Det kan diskuteras… I vart fall jag kommer vara på plats fr o m måndag 3 
december. Jag ska försöka direktrapportera från främst twitter (följ mig: @holmjens) 
 
Interpellationsdebatt om klimattoppmötet 
På tisdag – osäkert exakt när – debatterar jag den svenska klimatpolitiken inför Doha med 
miljöminister Lena Ek. Se mer: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Interpellationer/Klimatpolitiken-infor-Doha_H010121/  
 
Klimatflyktingar – morgonseminarium to 29/11 
På tal om Doha kom gärna på seminariet nedan. OBS! Du måste anmäla dig innan. Mejla mig 
om du vill komma (så får du också te eller kaffe). 
 
Inför COP18: 
Klimatflyktingar - den bortglömda klimatfrågan? 
Snart inleds det artonde klimattoppmötet, COP18 i Doha, Qatar. Globe inbjuder därför till ett 
morgonseminarium med Shora Esmailian, författare till den nyutgivna boken Ur askan - Om 
människor på flykt i en varmare värld (Natur & Kultur, November 2012). Bakom de extrema 
väderhändelserna finns ansikten. Redan nu tvingas människor lämna sina hem, men oftast 
befinner de sig så långt bort att vi inte ser dem. Vem blir klimatflykting? Vem bär ansvaret? 
Och vem ska ta emot dem som flyr? Borde frågan om klimatflyktingar lyftas högre upp på 
dagordningen? 

Shora Esmailian kommer att berätta mera. Vi får tillfälle att ställa frågor och diskutera.  
 
Vi bjuder på kaffe! Hjärtligt välkommen! 
 
Tid: Torsdag 29/11, kl 8.30-9.30 
Plats: Riksdagen, RÖ 2-08, Riksgatan 2 
OSA: jens.holm@riksdagen.se senast 28/11. 
Arr: Globe - riksdagens internationella miljönätverk. 
 
4 grader? 
Är för övrigt mycket oroad över den rapport Turn Down the Heat som kom från Världsbanken 
för några dagar sedan. De varnar för en temperaturhöjning på fyra grader de närmsta 50 åren. 
Skulle det inträffa kan vi glömma den civilisation som vi vant oss med. Det finns bara ett 
alternativ: Att snabbt få ned våra utsläpp av växthusgaser. Läs gärna mer: 
http://jensholm.se/2012/11/19/4-grader/  
 
Solenergidebatt idag 
Idag kommer jag att ställa frågor till energiminister Anna-Karin Hatt om solenergi. Varför 
är de flesta europeiska länder bättre än Sverige på solenergi? Varför drar regeringen ned, när 
man borde satsa? Följ gärna frågestunden kl 14.00 på riksdagen.se (jag tror att det även sänds 
på SVT).  
 



Hållbar livsstil i ny motion 
Se gärna de senaste motionerna jag varit med och författat (vi kan lämna in motioner utanför 
den allmänna motionstiden om regeringen lagt fram en proposition, vilket de gjort). Kanske är 
kap 12 i vår forskningsmotion det intressantaste? Där lyfter vi upp behovet av forskning kring 
hur vi kan uppnå mer hållbar livsstil, inte minst vad det gäller hållbar livsmedelskonsumtion 
som vegetarisk mat, minskad köttkonsumtion och odlat kött. Se mer: 
http://jensholm.se/2012/11/09/motioner-forskning-och-hallbara-transporter/  
 
FRA-debatt 
Nästa vecka, på onsdag, kommer jag debattera förslaget om att utvidga FRAs signalspaning 
till även Säpo och Rikskriminalpolisen. Storebrorssamhället växer, nu är det inte bara 
utländska hot som ska övervakas utan också en stor del av svenska folket. Nej tack. Debatt 
någon gång på onsdag, Justitieutskottets betänkande. 
 
Pressklipp 
Läs gärna vårt inlägg i DN om Stockholms största utsläppskälla: 
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/fortum-maste-avveckla-kolbranningen-i-vartan 
 
Läs mitt inlägg i Ny Teknik om solenergi och egen el: 
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3584893.ece  
 
Det var allt för den här gången. Ha det gott, alla! 
 
Jens  

 
P S Nu har vänsterpartiet miljö-nyhetsbrev kommit igång igen. Jättekul! Vill du prenumerera? 
Skicka ett mail till mdaemon@vansterpartiet.se med orden ”subscribe 
miljonatverket@vansterpartiet.se” i ämnesraden. (Utan citattecken och med ett mellanslag). 
Har du problem eller frågor mejla redaktör Jöran Fagerlund: 
joran.fagerlund@vansterpartiet.se  


