
Riksdagen, 2015-10-09 

 

Hej alla, 

Visste ni att idag – den 9 oktober – för drygt 150 år sedan frigavs den sista svenska slaven. Jo, ända 

fram till 1847 hade Sverige slavar i kolonin St Barthelemy i Västindien. Idag har jag och flera andra 

vänsterpartister gått en stadsvandring i Gamla stan om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln. 

Zakarias Zouhir från Afrosvenskarnas förbund guidade oss runt och gav många exempel på hur även 

Sverige var djupt involverat i den här smutsiga delen av världshistorien. Det var en viktig, men 

stundtals jobbig vandring. Även Sverige har en kolonial historia som behöver bearbetas. Därför tycker 

Vänsterpartiet att den 9 oktober borde bli en minnesdag över Sveriges roll i slavhandeln.  

 

Eko-eko 

I veckan har jag varit både i Norberg och i Lund (igår) och talat klimat och vår eko-ekorapport. Förra 

veckan var jag i Ludvika och nästa ska jag till Eskilstuna. Kul att diskussionen om omställning och hur 

vi gör det ekonomiska systemet hållbart verkar ta fart på allvar i vänsterpartiet. Rapporten hittar du 

här: https://www.vansterpartiet.se/politik-for-en-rodgron-omstallning  

 

Ställ krav på importmaten 

Jag kräver nu en interpellationsdebatt med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om vilka krav vi ska 

ställa på mat som importeras till Sverige. Inom EU ska ju fri handel och konkurrens råda, men det 

finns också möjligheter att ställa krav på det som handlas med hänvisning till folkhälsa och djurskydd. 

Det borde vi göra. Mat som exporteras till Sverige borde leva upp till svenska miljö- och 

djurskyddsbestämmelser. Läs min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Krav-pa-matimporten_H31056/  

     Än så länge oklart när debatten blir, men troligen inte först förrän i november. Jag skrev på samma 

tema i Expressen igår: http://www.expressen.se/debatt/mat-som-exporteras-hit-maste-folja-svensk-lag/  

 

Klimatpolitiken inför Paris 

Missa inte vårt klimatseminarium i riksdagen den 4 november. Programmet finns här: 

http://jensholm.se/2015/10/05/klimatpolitiken-infor-paris/ Glöm inte att anmäla dig!  

 

Miljömotioner – nu ännu fler 

Jag har uppdaterat listan över de miljörelaterade motioner som vi lagt under allmänna motionstiden. 

Du hittar dem här: http://jensholm.se/2015/10/02/miljomotioner/  

 

På gång: 

Imorgon, debatt om global rättvisa och klimat kl 13.00, Södergården, Götg 37. 

Latinamerikagrupperna arrangerar.  

Tisdag: EU-nämnd med Stefan Löfven. 

Onsdag: Så ställer vi om Eskilstuna – klimat och eko-ekoföredrag i Eskilstuna, kl 18.30. 

Fredag mer EU-nämnd 

 

Pressklipp 

I Expressen om importmaten 

http://www.expressen.se/debatt/mat-som-exporteras-hit-maste-folja-svensk-lag/ 

Intervjuad i vänstertidningen Neues Deutschland om Vattenfall 

http://www.neues-deutschland.de/artikel/986936.gruene-braunkohletagebaue.html 

I Sveriges radio om elcyklar 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6269341 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 
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P S Jag klagade förra veckan på att det var dåligt med svamp. Nu gör jag inte det längre… Förra 

helgen hittade jag nästan ett kilo trattisar en bit från Hellasgården (Sthlm). Nu hoppas vi bara på lite 

regn så blir det säkert ännu mer. 


