
Riksdagen, 2015-02-13 

 

Hej, 

Vässar argumenten inför min debatt nu på morgonen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om 

grisexperimentet där svenska uppfödare getts tillåtelse att bryta mot svenska djurskyddslagen, 

dessutom med statligt stöd. Debatten blir troligen strax innan kl 10.00. Följ på SVT2 eller 

riksdagen.se. Här finns min interpellation: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Djuromsorgsprogrammet-for-gris_H210241/  

 

På tal om grisar 

Sven-Eric Bucht ger mig ett klart besked att obedövad griskastrering ska upphöra helt och hållet fr o 

m 1 januari 2016. Toppen! Det innebär att ännu ett vänsterpartikrav kommer då att förverkligas. Det 

var vi som motionerade om förbud mot obedövad griskastrering, som sedan fick majoritet i riksdagen 

och som nu blir av på riktigt. Ett litet steg framåt mot ett bättre samhälle även för djuren: 

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

fragor/Griskastrering_H212188/  

 

Bort med smutssubventionerna 

Är det inte fullkomligt makalöst att världen subventionerar fossila energikällor flera gånger mer än 

vad man ger till det förnybara? Ett minimikrav borde vara att alla länder gjorde vad de kunde för att få 

bort subventionerna till det som förstör vår planet. Det är också något som Sverige brukar driva i 

internationella sammanhang. Men hur många visste att vi har egna miljöskadliga subventioner i 

mångmiljardklassen? Vad görs här på hemmaplan? Tyvärr inte särskilt mycket. Dags att städa upp 

framför egen dörr. 

     Det är hög tid för en utfasningsplan på subventioner till det som smutsar ned. Jag kräver nu det av 

klimat- och miljöminister Åsa Romson. Se min interpellation nedan. Debatt i riksdagen fredag 20 

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

anmalningar/Interpellationer/Miljoskadliga-subventioner_H210279/  

 

FRA 

På måndag kommer jag och några till från Vänsterpartiet att besöka FRA. När blir det ett stopp på 

snokandet? När upphör samarbetet med NSA? Det finns mycket att diskutera. Läs gärna vår senaste 

motion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-skr-

201415_H2023017/?text=true  

 

Saudiavtalet 

Noterar att alltfler nu ansluter sig till vår kritik mot Sveriges militära samarbetsavtal med 

Saudiarabien. Nu i vår har regeringen chansen att häva det helt och hållet. Vi kommer att fortsätta att 

trycka på så att det blir så. 

 

Colombia  

Det är glädjande att samtalen om en framtida fredsprocess i Colombia, som förs i Havanna går framåt. 

Jag kommer nu under våren att arrangera minst ett seminarium på temat, kanske två. Mer info i 

kommande nyhetsbrev. 

 

Pressklipp 

Miljön behöver inte ytterligare skattesänkningar: 

http://www.etc.se/klimat/han-vill-radda-klimatet-med-skattesakningar 

Jag och Anna Hövenmark om Vs miljöförnyelse: 

http://www.dagensarena.se/opinion/holm-hovenmark-v-var-miljofornyelse-pagar-for-fullt/  

 

På gång: 

Fre: IP-debatt med Bucht om grisexperimentet i riksdagen, strax innan kl 10.00 

Må: Besöker FRA. 

On kl 8.00: Deltar på miljödiskussion hos Hagainitiativet. Nalen, Stockholm. 
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Fre 20/2: IP-debatt med Romson om miljöskadliga subventioner.  

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Idag är det fredagen den 13e och imorgon Alla hjärtans dag. Vi pendlar verkligen mellan passion 

och domedag den här veckan. Nästa vecka ska allt, enligt uppgift, vara normalt igen. Vilken tur…  


