
Riksdagen 2014-11-14 

Hej alla, 

En rätt lugn arbetsvecka är på väg mot sin ände. Vore det inte bra om vi fick lite snö nu? När det är 

november är det vinter, tycker i alla fall jag som gammal norrlänning…  

Den bristande säkerheten på svenska kärnkraftsverk 

Idag debatterade jag säkerhetskraven på de svenska kärnkraftsverken med klimat- och miljöminister 

Åsa Romson. Varför ska inte högre krav gälla även de äldsta och sämsta reaktorerna? Varför höjer 

inte Sverige försäkringsbeloppet för de svenska kärnkraftsverken, såsom gjorts i flera andra EU-

länder och som vi beslutat i riksdagen? Svaren var inte direkt glasklara och det är ju lite märkligt när 

det är kärnkraftskritikern Romson som svarar. För närvarande går det tyvärr inte att se debatten, 

men klippet ska komma upp så småningom (jag har pratat med riksdagens tekniker). Se mer: 

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/?icalid=81608#81608 och klicka på webb-tv.  

Datalagringsdirektivet kvar 

Jag debatterade också det kontroversiella datalagringsdirektivet idag. Först var vi tvungna att införa 

det för att EU krävde det och nu har EUs högsta rättsinstans, EU-domstolen, ogiltigförklarat det men 

ändå tycker inrikesminister Anders Ygeman (S) att vi ska ha det kvar. Tyvärr kan man inte lita på 

sossarna i integritetsfrågor. För att se debatten, se inlägget ovan. 

Vattenfall och TTIP 

Dessvärre känns det inte som att man kan lita på sossarna heller i internationella handelsfrågor. Igår 

debatterade jag, Jonas Sjöstedt och Amineh Kakabaveh frihandelsavtalet TTIP och Vattenfalls 

stämning av den tyska staten med näringsminister Mikael Damberg (S). Damberg var förvånande 

nöjd med TTIP-förhandlingarna så här långt samt har inte för avsikt att stoppa Vattenfalls 

mångmiljardstämning av Tyskland för avvecklingen av kärnkraften. Följ debatten här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H21053  

När får vi ett center mot djurförsök? 

Igår frågade jag Jordbruksverkets generaldirektör, Leif Denneberg, när centret för att minska 

djurförsök, det s k 3R-centret, kommer att inrättas. I budgeten står det att det ska inrättas under 

2015. Regeringen har inte gett verket något sådant uppdrag ännu, men Denneberg hoppades och 

trodde att det snart skulle komma. Men det finns inga extrapengar för detta i regeringens budget, 

och Jordbruksverket är inte bra som huvudman. Inte bra. Det verkar som att vi får trycka på i frågan… 

Klimatdebatt 

I veckan har det bland annat varit debatt om miljö- och klimatfrågor i riksdagen. Läs gärna mitt inlägg 

här: http://jensholm.se/2014/11/11/klimatanforande-2/  

Nagoya äntligen till Sverige 

Positivt! Klimat- och miljöminister Åsa Romson lovar att det s k Nagoyaprotokollet om biologisk 

mångfald ska göras till svensk lag under nästa år. Bättre sent än aldrig. Nu kan förhoppningsvis 

utvecklingsländerna räkna med bättre respekt och ersättning för deras biologiska resurser. Läs 

hennes svar till mig https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-

skriftliga-fragor/Ratificering-av-Nagoyaprotokol_H21242/  

På gång: 

Om du är intresserad av EU, missa inte seminariet ”20 år sedan EU-omröstningen”, kl 18.00 på 

Vattugatan i Stockholm.  
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Missa inte heller Socialistiskt forum på ABF, Stockholm, nästa vecka lö 22/11. Jag talar kl 13.00 på 

seminariet ”Klimatfrågans återkomst”, lokal Landsort, vån 3. 

Pressklipp 

Miljöaktuellt om min kritik mot SDs klimatpolitik (finns den?): 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.593885/riksdagsledamot-i-debatt--solceller-ar-dumheter 

Miljöaktuellt om de hårdare krav på fisket som V fick igenom: 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.593513/eu-namnden-skarper-svensk-position-om-fiske 

Det var allt. Ha en fin helg, 

Jens 

P S Hoppas att media ger utrymme för fler frågor än att försvaret nu påstår sig ha bevis för att det 

har varit en ubåt i Stockholms skärgård. Viktigt, men det finns mycket annat som också är viktigt. 
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