
Riksdagen, 2013-11-15 
 
Hej alla, 
Jag har just fått besked om att min interpellationsdebatt om politiken inför klimattoppmötet i 
Warszawa med miljöminister Lena Ek blivit inställd. Miljöministern är sjuk. Vilken osis! 
Men debatten äger ändå förhoppningsvis rum inom kort.  
     Apropå klimattoppmötet, COP19, ser jag fram emot att åka dit nästa vecka, då det 
verkligen hettar till, då de stora besluten ska fattas. Jag kommer att vara där nästa vecka, 
onsdag, torsdag och fredag. Följ mig helst på twitter (@holmjens) om du vill vara säker på att 
inte missa nåt. 
 
Filippinerna – igen 
På tal om COP19. Precis som vid klimattoppmötet i fjol svepte även i år en fasansfull tyfon 
över Filippinerna. Just nu är hundratusentals människor hemlösa, massvis skadade och vi vet 
fortfarande inte hur många tusen som dött som en följd av detta. Fruktansvärt. Liksom i fjol 
höll Filippinernas chefsförhandlare Naderev Yeb Saño ett brandtal vid klimattoppmötet 
(denna gång alltså i Warszawa) där han kopplade ihop klimatförändringarna med tyfoner som 
den som svept över Filippinerna. Denna gång var hans politiska budskap än klarare. ”Det är 
hög tid att stoppa denna galenskap”, sa han. Han avslutade sitt anförande med att just där och 
då i Warszawa inleda en hungerstrejk. Hungerstrejken ska pågå ändå tills det blir bra beslut 
för klimatet på COP19. Vilket mod!  
     Se gärna hans anförande: http://vimeo.com/79117298  
     Apropå Filippinerna, skänk gärna en gåva till Läkare utan gränser eller någon annan som 
jobbar med frågan: http://www.lakareutangranser.se/akut  
 
Gärna mer t-bana, men utan Förbifart Stockholm 
De borgerliga partiledarna utlovade häromdagen en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. 
Det är ett välkommet besked. Om det bara skulle bli av… Dessutom innebär deras löfte inga 
satsningar på utbyggd kollektivtrafikkapacitet de närmsta tio, femton åren. Vi behöver ju 
satsningar nu, rätt omgående.  
     Det är inte första gången borgarna säger att de vill bygga ut t-banan, men det finns ett stort 
problem: elefanten i rummet; Förbifart Stockholm. Ja, läs mitt svar till Fredrik Reinfeldt m 
fl på DN-debatt: http://www.dn.se/debatt/forbifart-stockholm-kommer-att-kora-over-
tunnelbanan/  
 
Vad hände med nya djurskdydslagen? 
Häromdagen lade landsbygdsminister Eskil Erlandsson fram propositionen om ändringar i 
djurskyddslagen. Men vad blev det av den nya djurskyddslagen? Hans förslag består av 
endast två komponenter: förbud mot tidelag (sex med djur) och inrättandet av ett s k 3R-
center (för att minska djurförsök). Båda förslagen är bra, men förstås helt otillräckligt.  
     För två år sedan presenterades utredningen om en NY djurskyddslag. 
Utredningsbetänkandet var i två volymer och på över 1000 sidor och innehöll massor med 
ändringsförslag till djurskyddslagen; i praktiken en ny djurskyddslag. Av detta blev det alltså 
en tummetott. Inte OK. Det blir till att fortsätta och tjata och bråka med Erlandsson om detta. 
 
Handelsavtalet med USA – allt frid och fröjd? 
Häromdagen debatterade jag och min kollega Kent Persson frihandelsavtalet EU-USA med 
handelsminister Ewa Björling. Tillåt mig fortsätta att tvivla en hel del kring nyttan av detta 
avtal, åtminstone om man värnar miljö, arbetsrätt, GMO-fri mat, offentlig sektor och en hel 



del annat. Se gärna debatten: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H11069&doctype=ip  
 
Svartlistat skandalbolag tar över Djurgårdstrafiken 
Jag har också debatterat offentlig upphandling och vilka krav man kan ställa där. Detta utifrån 
det faktum att det brittiska fuskmisstänkta bolaget Serco Group tillsammans med svenska 
Strömma kanalbolaget har vunnit upphandlingen om att få trafikera Djurgårdstrafiken i 
Stockholm. Serco är dessutom svartlistade av Sjunde AP-fonden. Ska man inte få utesluta ett 
sånt företag? Knappast, tyckte civilminister Stefan Attefall. Självklart, tycker jag. Se hela 
debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H11052&doctype=ip  
 
Nästa vecka: 
Må: Träffar Seko Posten, i Årsta. Kul! 
On-fre: Klimattoppmötet i Warszawa 
Lö: Socialistiskt forum, Stockholm. Kl 11.15 talar vi om Vägen till en hållbar fred i 

Colombia. Arr: Colombianätverket. Kom! 
Ti 26/11 Så här ställer vi om Farsta-Stockholm-Världen. 18.30 på Momentteatern, Gubbängen 
 
Pressklipp: 
Mer om t-banan: 
http://www.dn.se/sthlm/forslaget-ar-inte-trovardigt/ 
 
Vänsterpartiets klimatpolitik granskas: 
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/11/vansterpartiets-miljopolitik-under-luppen-
individen-ar-inte-problemet 
 
Min klimatIP har snappats upp: 
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/11/reinfeldt-klargor-sveriges-syn-pa-
klimatfinansiering-till-fattiga-lander  
 
Det var allt, 
 
Jens 

 
P S Ska vi tro på mirakel och en svensk seger mot Portugal i afton? Ja, det gör vi, 1-0! 


