
Riksdagen, 2014-11-25 

Hej alla, 

När ett tvåtimmarsmöte blir inställt (möte och lunch med politiker från Uganda) är det förstås tråkigt, 

men man får också tid till annat. Som att skriva nyhetsbrev. 

Klimattoppmötet i Lima 

Det börjar dra ihop sig till klimattoppmöte i Lima, Peru. Det börjar formellt på måndag nästa vecka. 

Jag kommer dit måndagen därpå (8 december) och är där till slutet den 13 december. Kan vi hoppas 

på konkreta steg framåt för att rädda klimatet? Jag tänker i alla fall se till att vår svenska regering gör 

det de ska (och lite till). 

Debatt om Lima 

Med anledning av det förestående toppmötet har jag krävt en interpellationsdebatt om 

klimattoppmötet med ansvarig minister Åsa Romson. Den äger rum i riksdagen nu på torsdag någon 

gång efter kl 12.00. Följ gärna på webben och troligen också Svt2. Se IPn: 

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

anmalningar/Interpellationer/Klimatpolitiken-infor-toppmote_H210123/  

Snart debatt om djurförsök 

På tal om IP-debatter. På fredag 5 december debatterar jag regeringens förslag om att inrätta ett s k 

3R-center för att minska djurförsöken. Över fem miljoner djur utnyttjas i djurförsök varje år i Sverige 

(om vi räknar med fiskar). Så, det är ett bra förslag att inrätta ett sådant center. Men hur ska det 

finansieras? Och det mesta talar för att det inte blir av under 2015, som utlovat. Den 5 december får 

landsbygdsminister Sven-Erik Bucht svara. Läs hela IPn: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Farre-djurforsok-och-3R-center_H210156/  

Är vi lika inför lagen? 

För drygt två år sedan fördes de två unga svenska medborgarna Ali Ahmed och Mohammed Yusuf 

bort från Djibouti till USA. Sedan dess har de hållits i varsin isoleringscell anklagade för samröre med 

terrorism. I fredags träffade jag, tillsammans med bl a organisationen Charta 2008, en av de 

advokater som företräder männen, David Stern. Svenskarna riskerar nu livstidsstraff och den svenska 

regeringen tiger. Hade de gjort detsamma om männen hetat Patrik och Stefan? Kanske vill vi inte 

helst veta svaret på den frågan…  

     Självklart ska man dömas om man gjort något brottsligt, och det rimliga i det här fallet borde vara 

att Ali och Mohammeds sak prövades i en domstol i Sverige. USA har de aldrig haft något som helst 

med att göra. Kriget mot terrorismen drabbar inte bara individer. När stater urholkar de 

rättsprinciper som vi upprättat underminerar det också trovärdigheten för hela rättsstaten. Det är 

farligt. Oisín Cantwell, Aftonbladet, skrev en bra grej om vårt möte. Läs:  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article19898338.ab  

Kamp mot terrorism och övervakning 

NSA-avslöjaren Edward Snowden har fått Ordfronts stora demokratipris. Mycket välförtjänt. Läs ett 

utdrag av den spännande videokonferens som hölls med honom med anledning av utdelningen: 

http://www.ordfront.se/snowden-tog-emot-ordfronts-demokratipris/  På måndagseftermiddag är 

det dags för en ny videokonferens (hoppas jag) med Snowden då han här i riksdagen kommer att få 

det alternativa nobelpriset. Där kommer jag förstås vara med. 

     På lördag är det förresten Sverigepremiär för den nya dokumentären Citizenfour om bl a Edward 

Snowden. Kl 18.00 på Södrateatern i Stockholm. 
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På gång 

To debatt om klimattoppmötet i Lima, riksdagen efter kl 12.00 

Må 1/12 Alternativa nobelpriset delas ut i riksdagen 

On 3/12 Votering om ramarna för statsbudgeten. Kommer den gå igenom? Vi hoppas… 

Fre 5/12 Debatt om djurförsök i riksdagen med Sven-Erik Bucht. 

Pressklipp 

Jag kritiserar i Svd att S-MP-regeringen har samma klimatmål som den förra borgerliga regeringen. 

http://mobil.svd.se/nyheter/fortsatt-borgerlig-klimatpolitik_svd-4126257  

Aftonbladet skriver om mötet om de två s k Djiboutisvenskarna. Kommer vår nya regering agera? 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article19898338.ab 

Kritiserar i Ekot att regeringen inte höjer försäkringsbeloppet för kärnkraften. Varför ska kärnkraften 

subventioneras? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6021030 

 

Det var allt, 

Jens 

P S Jag vet inte hur många av er som gillar tysk 1970-tals protestmusik (mot både öst och väst)? Jag 

gillade i alla fall starkt denna P2-dokumentär av Peter Mosskin om den tyske sångaren Wolf 

Biermann. Vilken gitarrvirtuos dessutom! Lyssna den som vill: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/453421?programid=4112  
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