
Jokkmokk, Jåhkåmåhkke, 2015-02-05 

 

Hej alla, 

Skriver från – 20 C och Jokkmokks marknad. Igår deltog jag på klimatdebatt på Jokkmokk Winter 

Conference. En fascinerande konferens här, ett par mil norr om polcirkeln, men ändå med deltagande 

från ett tjugotal olika länder. På kvällen invigdes marknaden med tal av sametingets ordförande, jojk 

och uppträdande av Jokkmokks nya stjärnskott, rap-artisten, Kitok (lyssna på Paradise Jokkmokk). 

Jokkmokks marknad har varit en tummelplats för samer och andra människor på nordkalotten i över 

400 hundra år i rad. Inte illa!  

     Ett par mil nordväst om Jokkmokk, i Kallak, vill Jokkmokk Iron Mines anlägga ett jättelikt 

dagbrott för järnmalmsbrytning, med katastrofala konsekvenser för miljön. Kallak ligger ett stenkast 

från världsarvet Laponia och mitt i samernas renskötselområde. Samer och miljöaktivister rasar mot 

planerna. Det ska nu avgöras av Bergsstaten, som troligen kommer fram till att det blir upp till 

regeringen att bestämma. Då hoppas jag på ett nej. Jag önskar att vi hade en starkare lagstiftning så att 

man i fall som detta självklart kunde stoppa gruvor med hänvisning till miljön.  

      

 

Debatt om grisar 

Nu är det klart. Fredagen den 13/2 är det dags för min debatt med landsbygdsminister Sven-Erik 

Bucht om det s k omsorgsprogrammet för grisar. Ska vi verkligen gå in med statliga medel i 

experiment som syftar till att försämra djurskyddslagen? Se mer: 

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

anmalningar/Interpellationer/Djuromsorgsprogrammet-for-gris_H210241/  

 

Kastrering av griskultingar 

På tal om grisar. Jag ställer en fråga om det kommande förbudet mot att kastrera grisar utan 

bedövning. Det ska träda i kraft den 1/1 2016. Det blir väl så? Läs min fråga till Bucht: 

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

svar/Griskastrering_H211188/  

 

TTIP och tvångströjan på progressiv lagstiftning 

Kritiken mot handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA (TTIP) har hittills främst handlat 

om möjligheterna för storföretag att stämma stater genom det s k investeringsskyddet (ISDS-

klausulen). Men ett så här omfattande handelsavtal medför också stor press på ländernas lagstiftning 

att successivt närma sig varandra. EU och USA har en konkret plan för detta genom s k regulatory 

cooperation. Det kan bli helt förödande för progressiv lagstiftning. Läs mer: 

http://jensholm.se/2015/02/02/ttip-och-tvangstrojan-pa-progressiv-lagstiftning/  

 

Granska FRA- och NSAsamarbetet 

Nu kräver Vänsterpartiet att alla korten läggs på bordet om FRAs, uppenbarligen, omfattande 

samarbete med USAs spionorgan NSA. Vi kräver nu att det avbryts och att det tillsätts en 

parlamentarisk granskningskommission om hela NSAs övervakningsverksamheter. Läs vår motion: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Motion-2014153017-med-

anledn_H2023017/?text=true  

 

Bästa miljöbloggen? 

Kul att vara nominerad till en av de 60 bästa gröna bloggarna, på Green Match. Vem vinner? Inte vet 

jag, men kul att vara en av få politiker som är nominerade… Se mer: 

http://www.greenmatch.se/blogg/2015/01/60-groenaste-bloggarna-2014  

 

Vargdemos 

Det ryktas om demonstrationer för vargarna i både Sälen den 21/2 och Stockholm den 7/3. Bra. Se 

mer: http://w-a-s.se/  
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På g 

Fre 8.00 delar flygblad vid Sandsborgs t-bana 

Lö 15.00 Talar på ”Fråga Orten”. Vs kampanjdag för nya medlemmar m m. Kungsgatan 84. Insamling 

till Syrien. 

 

Pressklipp 

I Politism om vad jag skrivit om klimatet och vänstern: 

http://www.politism.se/story/mangmiljardsatsning-pa-hogerpolitik-ett-hot-mot-oss-alla/#post-21500 

I Sveriges radio om grisexperimentet 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6081886  

Om grisexperimentet som måste avbrytas 

http://www.svt.se/opinion/article2641870.svt 

 

Nu ska jag ut och kolla på isskulpturer och det samiska museet, Ajtte.  

Ha det så gott, 

 

Jens 

 

P S Förresten visste du att Jokkmokks kommun till ytan är lika stort som Skåne, Blekinge och Halland 

tillsammans. Sverige är stort, särskilt Norrland. 
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