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Hej alla, 
Har just haft ett spännande lunchmöte med ungdomar från den colombianska organisationen 
Casa de la Memoria. Colombia är just nu inne i en intressant process där regeringen samtalar 
med de väpnade grupperna. Kan det leda till en riktig fred med sikte på social rättvisa? Vad 
gör Sverige för att underlätta den processen. Spännande och mer hoppfullt än tidigare. I morse 
tog jag en fika med Maris dela Cruz från Filippinerna och nätverket Asia-Europe Peoples 

Forum. Filippinerna är ett av de länder som är värst drabbat av klimatförändringarna, vilket 
Maris kunde berätta om. Spännande möte det också, även om deras utmaningar är enorma. 
Vilket spännande uppdrag det är att vara riksdagsledamot, tänker jag sådana här dagar när 
man får träffa så många intressanta människor… 
 
Ställ om Värmdö 
På tal om intressanta människor. Igår pratade jag klimat, mat och lokal omställning i 
kommunhuset i Värmdö. Vad mycket bra idéer det finns bland människor. Tänk om det 
exempelvis kunde finnas fler lantbrukare som Micke på Säby Gård på Ingarö, som vill 
producera mat för lokalsamhället? Och tänk om våra lokalpolitiker hade de rätta 
möjligheterna för att ställa om sina samhällen och exempelvis köpa mycket mer mat lokalt? 
Det borde inte vara så svårt… 
 
Fredag – interpellationsdebatter 
På fredag har jag hela tre interpellationsdebatter: till landsbygdsminister Eskil Erlandsson 
om hästköttsskandalen och miljöminister Lena Ek om klimatanpassning och de missade 
miljökvalitetsmålen. Jag tror att debatterna sänds på SVT Kunskapskanalen eller förstås på 
riksdagen.se Den första debatten drar igång någon gång efter kl 10.30 skulle jag tippa på. 
 
För ett apotek som funkar 
Vi är nog många som inte tycker att det var en någon vidare idé att privatisera merparten av 
de svenska apoteken. Nu har det blivit svårare att få tag på medicin, apotek läggs ned i 
glesbygd och vinster flyttas till skatteparadis. Vänsterpartiet har just tagit fram en intressant 
rapport som lägger fram konkreta förslag på lösningar. Läs den här: 
http://www.vansterpartiet.se/sa-loser-vi-apoteksproblemen-2/  
 
Lokala klimatinvesteringar för en global lösning  
Äntligen är programmet till vår spännande konferens: Lokala klimatinvesteringar - för en 

global lösning helt klart. Vill du komma? Anmäl dig så snart som möjligt till 
peter.ekelund@riksdagen.se Vi bjuder på kaffe! Programmet finns nedan 
 
Det var allt för nu. Njut av vårsolen. Snart kommer också värmen… 
 
Jens 

 

Vänsterpartiets riksdagsgrupp inbjuder till seminarium:  
 

Lokala klimatinvesteringar 

– för en global lösning  



 
Tid:  Fredag 19 april kl.12.00-15.00 
Lokal:  L4-17 i Ledamotshuset, Riksdagen (entré: Mynttorget 2) 
Moderator:  Jens Holm (V), miljö- och klimatpolitisk talesperson 
 
12.00-12.10 Välkomna 

Jonas Sjöstedt (V), partiordförande  
 
12.10-12.40 Hur är läget för klimatet?  

Karl Hallding, Senior Research Fellow, Stockholm Environment Institute 
 
12.40-13.00 Vilka är de samhällsekonomiska effekterna av statligt stöd för lokala 

investeringar?  

Elisa Abascal Reyes, miljöekonom Naturvårdsverket 
 
13.00-13.15 Vilket arbete pågår i nätverket Klimatkommunerna och vilka åtgärder 

efterfrågas på nationell nivå?  

Representant från Klimatkommunerna 
 
13.15-13.30 Hur gör vi investeringarna jämställda?  

Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker 
 

13.30-13.50 Fikapaus  

 

13.50-14.50 Vilka politiska åtgärder vill ni se på lokal och nationell nivå? 

Johanna Sandahl, vice ordförande Naturskyddsföreningen 
Maria Sunér Fleming, Energi och Klimat Svenskt Näringsliv 
Linda Burenius Magnusson, Vindkraftföretaget O2, VD O2 Vindel AB  
Gunnar Hedberg (M), ordförande Beredningen för samhällsbyggnad, Sveriges 
Kommuner och Landsting 
Kjell Andersson, Information och näringsliv Svenska Bioenergiföreningen  

 
14.50- 15.00 Så här går vi vidare med klimatinvesteringarna 

Ulla Andersson (V), vice partiordförande och ekonomisk-politisk talesperson 
 
Anmäl dig senast 16 april till peter.ekelund@riksdagen.se 
 

Välkommen! 
 


