
Paris Nationalförsamlingen, 2013-02-01 
 
Hej alla, 
På plats i Paris. Har lyssnat på debatt i franska parlamentet, Nationalförsamlingen, om 
homosexuellas rättigheter. Smått skrämmande hur vissa konservativa politiker kan bli så 
upprörda över att människor av samma kön vill kunna gifta sig med varandra. Annars, det är 
en rätt imponerande arbetsplats de har de 577 franska parlamentarikerna. 
Nationalförsamlingen är pampigt! 
  
Här i Paris ska jag medverka på Globes årsmöte. Globe är ett internationellt nätverk för 
miljöengagerade parlamentariker. Jag ska tala om vad Sverige har gjort historiskt som varit 
bra och dåligt för klimatet. Imorgon ska jag också tala på en stor konferens för Västsahara. 
Det senare äger rum i franska senaten, Globe i Nationalförsamlingen. Jag får alltså besöka 
båda kamrarna i franska parlamentet. Kul för en som gillar att jämföra parlament… 
 
Bisfenol A, äntligen 
Miljöminister Lena Ek säger idag till Sveriges Radio att hon ska verka för ett totalförbud mot 
det hormonstörande ämnet Bisfenol A. Mycket välkommet! Det har Vänsterpartiet länge 
verkat för, men har tidigare fått avvaktande svar från regeringen. Nu har man uppenbarligen 
ändrat uppfattning och det är bra! Men riktigt glada ska vi nog inte vara förrän förbudet 
verkligen träder i kraft. 
 
Regeringen skär ned klimatbiståndet 
Det har varit i princip omöjligt att få ett vettigt svar från regeringen hur mycket (eller litet) de 
lägger på klimatpengar till den fattiga världen. Därför bad jag riksdagens utredningstjänst titta 
på en av de viktigaste delarna av detta, nämligen utbetalningarna av stöd till s k multilaterala 
klimatfonder (ex vis Anpassningsfonden eller den Gröna miljöfaciliteten, GEF). Inte oväntat 
skär regeringen ned rätt dramatiskt på dessa fonder. Från en nivå på drygt 700 miljoner kronor 
till idag endast 500 miljoner kr. Läs mina kommentarer i SvD: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimatbistand-skars-ned_7867646.svd Se hela 
sammanräkningen på min blogg. 
 
Minskad köttkonsumtion med Jordbruksverket 
Förra veckan publicerade Jordbruksverket den spännande rapporten "Hållbar köttkonsumtion" 
där de ger konkreta förslag på hur köttindustrins miljö- och klimatbelastning ska kunna 
minska. Det är särskilt spännande när de i inledningen just nämner Vänsterpartiet (och MP) 
som partier som drivit på för minskad köttkonsumtion. Man kan nästa säga att det är lite tack 
vare oss rapporten tagits fram. Vänsterpartiet var först ut i riksdagen med krav på minskad 
köttkonsumtion. Redan 1997 motionerade vänsterpartisterna Hanna Zetterberg och Maggi 
Mikaelson om detta. 2010 lade vi motionen "Minskad köttkonsumtion". I den efterfrågar vi 
en handlingsplan för att minska köttkonsumtionen. Mer info om Jordbruksverkets rapport och 
våra motioner på min blogg.  
 
Oacceptabel vargjakt 
Idag startar jakten på 16 vargar. Oacceptabelt. Se mitt pressmeddelande: 
http://www.vansterpartiet.se/oacceptabel-vargjakt/  
  
 
IP:er – hållbar skogspolitik och teknikneutralitet 



På ti 19/2 debatterar jag min interpellation med landsbygdsminister Eskil Erlandsson om hur 
skogsbruket ska kunna bli hållbarare. Se min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Klimatanpassat-skogsbruk_H010236/  
På tisdagen 12/3 (ja, långt fram i tiden!) debatterar jag och energiminister Anna-Karin Hatt 
min IP om teknikneutralitet. Se min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-
och-anmalningar/Interpellationer/Alternativ-till-teknikneutrali_H010235/  
 
Nästa vecka: 
Plenifri vecka, inga riksdagssammanträden alltså. 
 
Ti: Skara hela dagen, gymnasium, studiebesök och klimatföredrag på kvällen 
On: Emmaboda. Ungefär samma upplägg som ovan (men annan plats). 
Fre: Minnesstund för Lars Werner, vila i frid. 
Lö: Pratar hos V Järfälla på eftermiddagen 
 
Det var allt för den här gången. A bientôt de Paris! 
 
Jens 

www.jensholm.se  


