
Warszawa, 2013-11-22, 
 
Hej alla, 
Klimattoppmötet går in på sin sista dag. Åtminstone formellt sett…  
 
COP19 
Som väntat ser det inte särskilt positivt ut. Jag hoppas på ett genombrott. Därför, tre korta tips 
till miljöminister Lena Ek: 
1. Ring Anders Borg, påpeka att läget är akut, och be om nya additionella medel till 
klimatbistånd. Försöka duger... 
2. Tryck på EU för ett skärpt utsläppsmål. Visa att du åtminstone försöker. 
3. Filippinerna och många andra drabbade Syd-länder behöver hjälp med att bättre kunna 
förutse extremt väder. De behöver hjälp att anpassa sig till ett förändrat klimat. Det finns ny 
och bra teknik i Sverige. Visa att vi är beredda att snarast möjligt se till att den gör nytta i 
Syd. Det måste gå att göra mer på det här området. 
Framsteg på något av dessa områden skulle kunna bryta dödläget här i Warszawa.  
 
Nån som tror att det kan lyckas? Nej, jag är mycket tveksam. Just nu ser det här 
klimattoppmötet ut att bli ett av de absolut sämsta (innehållsmässigt) någonsin. Otroligt 
nedslående. 
 
Filippinerna, tekniköverföring 
Jag har just haft ett kort möte med några av förhandlarna från den filippinska delegationen. 
De berättade att Filippinerna behöver hjälp att förutse extrema väder, som tyfoner och annat. 
En reform av immaterialrätten så att sådan teknik skulle kunna spridas till utvecklingsländer 
utan kostnad skulle göra en enorm hjälp, enligt dem. Men dessvärre motarbetar Sverige, EU 
och USA detta. Kan det vara så att det är just våra företag som idag har ett gigantiskt 
informationsövertag som de inte vill släppa ifrån sig… 
 
Om några timmar lämnar jag toppmötet och får följa slutspurten över nätet. Om du vill läsa 
mer av mina intryck från COP19 se: http://jensholm.se/2013/11/22/cop19-miljororelsen-fick-
nog/  
 
Några andra korta nyheter: 
Missa inte min och Bengt Bergs debattartikel från igår om hur tågkaoset i Sverige kan 
åtgärdas. Ska regeringen få fortsätta att lämna vår järnväg helt vind för våg? 
http://debatt.svt.se/2013/11/21/nu-far-det-vara-slut-pa-regeringens-misskotta-tagtrafik/  

Debatt om WTO 
Igår lämnade jag inte en interpellation till handelsminister Ewa Björling om WTO. WTO är, 
precis som klimatförhandlingarna, också en överlevnadsfråga. Vad ska väga tyngst; värna 
miljön eller ensidig frihandel? Debatt i riksdagen fredag 29/11. Läs den här: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Interpellationer/WTO_H110155/  

Här från Warszawa tar jag med mig alla spännande möten med politiker, forskare och 
aktivister från världens alla hörn. Det om något är inspirerande. Och hoppfullt… 
 
Det var allt för nu, 
 



Jens 

 
P S Just det, imorgon kl 11.15 diskuterar jag Colombia på Socialistiskt forum i Stockholm. 
Hjärtligt välkommen dit! http://colombianatverket.se/archives/4189  


