
Enskede, 2015-11-20 

Hej alla, 

Det är turbulenta tider vi lever i. Vilket förfärligt terrordåd i Paris, i Beirut dagen innan och några 

veckor tidigare i Ankara, Turkiet. Idag ett kallblodigt gisslandrama i Bamako, Malis huvudstad. 

Terrorfrågan följer oss i politiken, kommer upp i alla sammanhang. Nu senast på EUN-nämnden idag 

där EU föreslår många nya åtgärder för att få bukt med problemet. Dt är viktigt, men det gäller att 

inte rusa iväg och bygga upp ett halvtotalitärt samhälle som ingen vill leva i. I Vänsterpartiet gör vi 

vårt bästa för att påtala vikten av balans mellan effektiv brottsbekämpning och integritet.  

 

Kommer Löfven stödja Kiribatis klimatvädjan? 

Öriket Kiribatis president, Anote Tong, har i ett brev till världens stats- och regeringschefer (augusti 

2015) vädjat om en uppslutning bakom hans och örikets förslag om ett stopp för ny exploatering av 

kol, detta som ett sätt att minska världens utsläpp av växthusgaser. Det är länder som Kiribati som 

här och nu drabbas värst av klimatförändringens effekter. Kiribati måste t ex evakuera människor 

från de öar som landet består av. Man förhandlar om att kunna hitta andra boplatser för sina 

invånare som håller på att bli klimatflyktingar. 

     Hittills har ett tiotal länder i Stillahavsregionen backat upp Kiribatis förslag. Ännu har inget 

industrialiserat land hörsammat örikets vädjan. Tänk om Sverige kunde bli det första landet att göra 

det. Vad säger statsminister Stefan Löfven? Läs min fråga till Löfven: 

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

svar/Svenskt-stod-for-Kiribatis-kol_H311350/  

Debatt om COP21 

Om blott tio dagar 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. På tisdag kl 

13.00 är det dags för min debatt med klimat- och miljöminister Åsa Romson. Troligen går den att 

följa via SVT2, och alltid via riksdagen.se Läs min IP här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Nya-atgarder-infor-klimattoppm_H310172/  

Mer debatter 

På tal om debatter. Här är några från den senaste veckan. Min debatt om VWs utsläppsfusk: 

https://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H31063 Om en 

bättre och hållbarare skogspolitik http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310104 och debatten om Vätterns vatten, initierad av 

Jonas Sjöstedt: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310116  

Minskad köttkonsumtion 

Missa inte svaret till mig om minskad köttkonsumtion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Minskad-kottkonsumtion-for-hal_H312201/  

Pressklipp: 

Om Kiribatis klimatförslag 

http://effektmagasin.se/stefan-lofven-fragas-ut-om-vattenfalls-kolkraft/  

Skogsvårdslagen ska ses över, efter våra påtryckningar 

http://www.altinget.se/miljo/artikel/startskott-gaar-for-skogsutredning 
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Nästa vecka: 

Må Medverkar på ABF-seminarium om Nato och TTIP, kl 18.00 

Ti Klimatdebatt med Romson, kl 13.00 i riksdagen 

To-Fre i London för att studera britternas klimatpolitiska ramverk 

Sö Klimatdemo i Stockholm. 13.00 Norra Latin, 15.00 Medis (cirka). Slut upp! 

Det var allt. Trevlig helg, 

Jens 

P S Det ryktas att alla utåtriktade aktiviteter i samband med klimattoppmötet COP21 i Paris ska 

ställas in. Med all respekt för säkerheten, men är det inte just detta terroristerna vill; att vi ska stänga 

in oss och vara rädda? Jag vet, det är en svår fråga. Jag hoppas förbättras om nån eller några veckor 

så vi alla kan ta till gatorna och kräva klimaträttvisa. 


