
Riksdagen, 2015-11-13 

 

Hej alla, 

Kommer just från ett lååångt EU-nämndsmöte; Syrien, migration, Palestina/Israel, Vitryssland, WTO, 

jordbruk var några av frågorna. Ministrarna blir frustrerade över att vi ledamöter har så många frågor. 

Jag blir frustrerad över ministrar som läser innantill ur ett papper istället för att ge utrymme för fler 

frågor. Här måste det bli bättring.  

 

Positivt om minskad köttkonsumtion 

Jag har just fått svar från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på min fråga om regeringen tänker 

verka för minskad köttkonsumtion (detta med anledningen av övergödningen i Östersjön). Och, ja det 

svaret var bättre än väntat. Han säger att en minskad köttkonsumtion är bra samt att vi i dagsläget äter 

för mycket i Sverige. Han öppnar också för att lyfta den här frågan i den s k Livsmedelsstrategin som 

ska tas fram och där bl a Vänsterpartiet har en plats och kan påverka. Läs min fråga och svaret: 

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

fragor/Minskad-kottkonsumtion-for-hal_H312201/  

 

Joaquin Perez helt frikänd 

Ni kanske kommer ihåg Joaquin Perez, svensk medborgare och redaktör för Colombiasajten 

ANNCOL. Han var ju fängslad i Colombia i över tre år för ”konspiration mot staten”. Jag vittnade till 

hans förmån och han blev tillslut frikänd och släppt från fängelse. Nu har också högsta domstolen i 

Colombia helt frikänt Joaquin. Vilket erkännande! Nu väntar vi bara på ekonomisk kompensation för 

sveda och värk. Läs mer: http://caracol.com.co/radio/2015/11/10/judicial/1447128449_041289.html 

(obs endast spanska). 

 

Debatt om klimatpolitiken inför Paris 

Den 30 november inleds klimattoppmötet i Paris, COP21. Nu har de flesta länder presenterat sina 

klimatbidrag, s k INDC. Det är uppenbart att de förslagen, även med de absolut bästa scenarierna, inte 

kommer räcka till för att förhindra en okontrollerad och farlig klimatförändring. Alla länder måste 

därför göra mer, i synnerhet de med bäst förmåga. Sverige är ett sådant land. Därför kräver jag nu en 

extradebatt med klimat- och miljöminister Åsa Romson om Sveriges klimatpolitik inför Paris – vad 

mer kommer göras? 

     Nu är det klart att debatten blir kl 13.00 på ti den 24/11 i kammaren. Läs min IP här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Nya-atgarder-

infor-klimattoppm_H310172/  

 

Oacceptabel licensjakt 

Länsstyrelserna har beslutat om licensjakt på hela 45 vargar i Sverige. Det är ett oacceptabelt beslut 

som hotar livskraftiga vargstammar i Sverige. Jag har hört att det kommer att överklagas och därmed 

kommer troligen beslutet att läggas på is. Bra, jag ser fram emot den processen. 

 

Plats 45 hållbarhetsinflytande 

Miljöaktuellt rankar mig till plats 45 över landets mest inflyteserika på hållbarhetsområdet. Före 

Annie Lööf,  http://miljoaktuellt.se/41-50/  

 

Middagen med ärkebiskopen 

I veckan åt jag, och några till (vi var nio), middag med ärkebiskop Antje Jackelén. Det var toppen! 

Jag vill tacka alla som mejlade in förslag till frågor att ta upp. Jag hann endast ta upp ett fåtal; klimat, 

påven Franciskus´ klimatencyklika och nedrustning. Här gav ärkebiskopen intressanta och 

genomtänkta svar. Jag lovar att lyfta skogen och kyrkans placeringar vid annat tillfälle. Hinner tyvärr 

inte berätta mer nu. 

 

Gränskontroller eller ej? 

Hela Sverige talar om flyktingkrisen och numera också om huruvida de gränskontroller som Sverige 

infört på några platser är bra eller ej. I just den frågan kan jag säga att jag inte tycker det är helt enkelt. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Minskad-kottkonsumtion-for-hal_H312201/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Minskad-kottkonsumtion-for-hal_H312201/
http://caracol.com.co/radio/2015/11/10/judicial/1447128449_041289.html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Nya-atgarder-infor-klimattoppm_H310172/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Nya-atgarder-infor-klimattoppm_H310172/
http://miljoaktuellt.se/41-50/


Självklart ska varje person som kommer hit ha rätt att söka asyl, men det är hög tid att fler länder än 

ett fåtal tar emot många flyktingar. Danmark är ett exempel på land som smiter från ansvaret. Det är 

inte OK att Danmark släpper igenom tusentals personer som sedan söker asyl i Sverige. Mer press 

måste sättas på vårt grannland i det avseendet. Gränskontrollerna kan vara ett steg åt det hållet. 

Däremot är jag skeptisk till kraven på ID-handlingar på tåg och fartyg. Många människor på flykt har 

helt enkelt inte handlingar. Här krävs mer flexibilitet för att säkerställa att människor tas om hand på 

rätt sätt. Förhoppningsvis har vi snart fått en ordning då gränskontroller inte heller behövs. 

 

Pressklipp 

Kritiserar att EUs klimatfinansiering tar pengar från biståndet 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6298566 

Skriver om TTIP och miljön 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/eu/article21729060.ab 

Mitt tweet citeras av Expressen 

http://www.expressen.se/nyheter/lofven-vi-har-inte-mycket-tid-pa-oss/ 

 

På gång 

Imorgon talar jag klimat och eko-eko i Västerås (på kvällen ser vi Sverige slå nämnda Danmark i 

fotboll, eller hur?) 

Ti kl 14.00 (cirka) debatterar WVs utsläppsfusk och skogspolitik med Åsa Romson. I kammaren. 

On Debatt om ekologisk kompensation, seminarium Sthlm, arr Miljöaktuellt. 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Idag är det fredagen den 13e. Var försiktiga  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6298566
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/eu/article21729060.ab
http://www.expressen.se/nyheter/lofven-vi-har-inte-mycket-tid-pa-oss/

