
Riksdagen, 2014-11-07 

Hej alla, 

Inget går upp mot verkliga resultat i politiken. Stora som små. Imorse hade vi överläggningar i EU-

nämnden med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om djuphavsfiske (Atlanten). På ett förmöte 

igår krävde jag lägre kvoter och en fiskepolitik som vilade på vetenskaplig grund. De borgerliga anslöt 

sig oväntat till detta. Idag hade ministern tagit in detta i den svenska ”positionen” (det man ska driva 

i Bryssel nästa vecka). Jag lyfte dessutom att Sverige skulle driva ett förbud mot bottentrålning i 

djuphavsfisket. Och det lyfte faktiskt Bucht också in i den svenska positionen. Trägen vinner! 

     Nu förväntar jag mig att ministern är lika radikal i Bryssel som han utlovade på mötet idag. 

En rapport som borde leda till handling 

Då kom slutrapporten i klimatpanelen, IPCCs, rapportserie om tillståndet för klimatet. Det är bråttom 

men världen går att rädda. Hög tid för politisk handling. Läs mer: 

http://jensholm.se/2014/11/03/hoj-klimatambitionerna/  

Hur är det med säkerheten på de svenska kärnkraftsverken? 

På fredag någon gång efter kl 10.00 debatterar jag mot Åsa Romson om vilka säkerhetskrav som ska 

gälla på de svenska kärnkraftsverken? Borde de inte vara strängare? Ska inte nya hårdare krav gälla 

även de äldsta reaktorerna? Eller ska vi ta och avveckla dem på en gång. Följ på riksdagen.se 

och/eller trol också på SVT. Läs IPn här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Sakerhetskrav-pa-karnkraft_H21090/  

Dags att ratificera Nagoyaprotokollet 

Trots att det gått mer än fyra år sedan toppmötet om biologisk mångfald i Nagoya, Japan, har Sverige 

inte infört Nagoyaprotokollet i vår lagstiftning. Det har däremot Norge och en mängd andra länder. 

Dags att ratificera. Vad säger klimat- och miljöministern? Läs min fråga: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-

svar/Ratificering-av-Nagoyaprotokol_H21142/  

Grattis Edward Snowden 

Visselblåsaren och den tidigare NSA-anställde Edward Snowden har fått Ordfronts stora 

demokratipris. Stort CONGRATULATIONS säger jag. Mycket välförtjänt! Den dag han får resa fritt har 

han en omedelbar inbjudan (från mig) till Sveriges riksdag för att berätta mer om det 

övervakningssamhälle som ingen av oss vill ha. Läs mer: http://www.ordfront.se/edward-snowden-

far-ordfronts-demokratipris/  

Klimattoppmötet i Lima, Peru 

I tisdags beslutade Vänsterpartiets riksdagsgrupp att skicka mig till klimattoppmötet i Lima, Peru 8-13 

december. Spännande! Jag kommer göra mitt bästa för att trycka på regeringen så att politiken blir 

så progressiv som möjligt. Och vad kul med toppmöte i Latinamerika med möjlighet att träffa en 

massa radikala organisationer därifrån. Jag återkommer när det börjar dra ihop sig. 

På gång 

Ti 11/11 Miljö- och klimatdebatt i riksdagen, troligen efter kl 18.00. 

To 13/11 Interpellationsdebatt om Vattenfall, begärd av Jonas Sjöstedt. Jag deltar också. Trol efter kl  

   14.00 nångång. 

Fre 14/11 Min IP-debatt med Åsa Romson om säkerhetskrav på de svenska kärnkraftsverken. På  

   morgonen. 

Fre 14/11 18.00 20 år sedan EU-omröstningen. Seminarier och diskussion. Jag deltar. Vattugatan 6  

   Sthlm.  
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Det var allt för den här gången. Trevlig helg! 

Jens 

P S Imorse täckte jag och andra medlemmar från Vänsterpartiet Enskede fem t-banestationer i 

Enskede (söder om Sthlm) och delade ut vårt lokala eftervalsflygblad. På en timme fick vi ut nästan 

tusen flygblad och förde en hel del samtal. En mycket bra start på en fredag och det här vill man ju 

göra mer. Det behöver ju inte vara valrörelse för att man ska vara ute och kampanja, eller hur? 


