
Riksdagen, 2013-09-13 
 
Hej alla, 
Det blev inget nyhetsbrev från Warszawa. Här kommer det istället. 
 
Polen 
Igår kom jag tillbaka från ett fyradagarsstudiebesök i Polen, främst i Warszawa. Fokus var 
klimat, (hållbart) jordbruk och litegrann om Östersjön. Vi träffade andra parlamentariker (från 
Sejm och senaten), opionsbildare, organisationer, bönder m m. Spännande! Men mitt 
generella intryck är inte särskilt positivt, tyvärr. Warszawa står som värd för FNs 
klimattoppmöte i mitten av november, COP19. När vi träffade representanter från 
miljödepartementet sa de öppet att deras förväntningar inte var särskilt högt ställda och att de 
mest skulle fokusera på att hålla ihop mötet. Ambitionen var inte att ta några steg framåt i 
egentlig mening. Knappast vad klimatet behöver! Uppslutningen i Polen kring s k skiffergas 
som en ny – men mycket smutsig (om man ser till hur den bryts) –  energikälla är också stor. 
Man tycker att det är viktigare att bli oberoende av import från Ryssland än att satsa de 
framtida energikällorna på det förnybara. 
     Det är lätt att peka mot andra länder och kräva att de ska göra mer. Polens situation är inte 
direkt enkel. Historiskt sett har man gått igenom krig, ockupationer, massakrer, diktatur och 
annat hemskt. Under andra världskriget dog en femtedel av landets befolkning, sex miljoner. 
Det dog fler judar i gettot i Warszawa än antalet dödade soldater från Storbritannien under 
hela andra världskriget. Sådana siffror sätter saker och ting i perspektiv. Polen är fortfarande 
ett relativt fattigt land, det ser man när man kommer utanför turiststråken i Warszawa. Så, det 
är inte lätt att säga: Ni måste göra mer för klimatet. Ni måste göra mer för människorna i 
utvecklingsländerna som drabbas av era och våra utsläpp. Återigen slås man av vikten av att 
hitta en ekonomisk modell som binder ihop låga utsläpp med välstånd för landets invånare. 
Tyvärr är inte dagens svenska regering något föredöme heller i det avseendet. 
     Vad det gäller jordbruket träffade vi i alla fall lantbrukare och andra som verkligen vill 
satsa på det ekologiska. Tänk om vi hade lyckas stöpa om EUs jordbrukspolitik så att den 
främjade i huvudsak ekologiskt jordbruk. Vilken nytta det skulle ha gjort! 
     Jag hittade också gratis Internet (wifi) på en massa platser i centrala Warszawa. Sånt 
underlättar tillvaron för alla vi som inte vill ha skyhöga surfkostnader. Gratis wifi ser man 
sällan i svenska städer. 
     Jag ser i alla fall fram emot att komma tillbaka till Warszawa till klimattoppmötet i 
november och hoppas att polackerna ändå ska ta förhandlingarna några steg framåt. 
 
Usel rovdjursproposition 
Igår presenterade miljöminister Lena Ek regeringens rovdjursproposition. Den var en stor 
besvikelse. Det samförstånd som jag trodde att vi t ex hade i vargfrågan; att bestånden måste 
bli hållbara och större samt ingen vargjakt, är brutet. Synd. Läs mer: 
http://www.vansterpartiet.se/regeringen-underminerar-samforstand-i-vargfragan/  
 
Kyrkovalet 
Ni missar väl inte att rösta i kyrkovalet, nu på söndag (om ni är medlemmar i Svenska 
kyrkan…)? Jag har redan röstat på Vänstern i svenska kyrkan; ViSK. SD satsar stort på 
kyrkovalet. Så, genom att rösta på ett annat parti än SD kan vi kanske hålla dem borta 
därifrån… Röstar man på ViSK får man också företrädare som värnar miljön och kyrkans 
engagemang i rättvisefrågor. 
 
Motionsskrivande 



Annars kommer jag fortsätta att skriva motioner. Vi har redan kommit en bra bit med 
motioner kring: 100 procent förnybart, respekt för djuren, klimat, biologisk mångfald och 
bistånd. Men mycket mer är på gång. 
 
Nästa vecka 
På måndag är det i Södertälje dags för debatt om ekologisk livsmedelsproduktion. Ekologiskt 
forum arrangerar. 
På tisdag öppnas riksdagen.  
På onsdag kommer regeringens budgetproposition. Kommer det att finnas några nya 
omfattande klimatsatsningar där? Jag är rädd för ett nej… 
Veckan därpå kommer FNs klimatpanel, IPCC, till Stockholm. Spännande! 
 
Läs gärna min replik till C: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.521668/ De andra inläggen 
långt ned på den sidan. 
 
Det var allt, 
 
Jens 

 
P S Imorgon är det Stockholm halvmarathon. Jag ska springa för Vänsterpartiet. Kom gärna 
ut och heja. Start i city kl 15.30.  


