
Riksdagen, 2015-12-18 

 

Hej alla, 

Sista voteringen avklarades igår. Nedslående att regeringens krav på ID-kontroll för inresa till Sverige 

gick igenom. Nu omöjliggörs ett lagligt sätt att söka asyl i Sverige (såvida man inte är kvotflykting). 

Jag säger inte att det här är en lätt fråga och att inget behöver göras. Men så här gör man inte. V, C och 

en miljöpartist röstade emot. 

 

Parisavtalet på plats 

Som jag skrev i mitt förra nyhetsbrev från Paris har nu världen klubbat ett klimatavtal. Det är långt 

från perfekt, men klimatskeptiker och republikaner i USA som ville att hela processen skulle rasa 

samman fick bita i det sura äpplet. Vi har ett avtal. Och att temperaturen ska hållas väl under 2 grader 

C och att man ska vidta åtgärder för 1,5 grad är ett bra och viktigt mål. Nu är det dags att vi får 

besluten på plats, i Sverige, EU och i alla våra kommuner – de politikområden som vi har inflytande 

över. 

 

Största satsningarna på miljön på 20 år 

Vi har nu klubbat miljö- och klimatdelen i statsbudgeten, utgiftsområde 20. Vi anslår 7,7 miljarder 

redan nästa år för lokala klimatinvesteringar, naturreservat, marksanering och mer pengar till våra 

expertmyndigheter t ex Naturvårdsverket. Det här är den största miljösatsningen på åtminstone 20 år. I 

ett sånt läge är det lätt för Vänsterpartiet att ge sitt stöd till budgeten. Vi debatterade detta i måndags, 

med bl a miljö- och klimatminister Åsa Romson. Se gärna debatten här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=H301MJU1  

 

Inget stöd för Kiribati 

Sent omsider fick jag svar från regeringen om min fråga om att backa upp öriket Kiribatis förslag om 

att inte öppna nya kolgruvor. Dessvärre ställer sig regeringen inte bakom detta, även om de gör en del 

annat bra (ska också sägas). Läs svaret från Åsa Romson samt med länk till min fråga 

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

fragor/Svenskt-stod-for-Kiribatis-kol_H312350/  

 

Minskad köttkonsumtion 

Ser att den svenska köttkonsumtionen inte längre ökar. Dessutom uppger svenskarna att de är nöjdare 

nu än för tio år sedan. Något positivt att ta med sig in på det nya året. Nu fortsätter vi så! 

http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet/r/konsumtionsrapporten-2015--

svenskens-kottkonsumtion-har-planat-ut,c9887009  

 

Pressklipp 

Jag har varit med i media rätt mycket. Nedan pressklippen. 

Vi vill ha högre klimatmål 

http://miljoaktuellt.se/45241-2 

Så här går vi vidare efter Paris 

http://www.vansterpartiet.se/vansterpress/sa-gar-vi-vidare-efter-paris 

Jag om att flyg och sjöfart inte är med i Parisavtalet 

http://miljoaktuellt.se/sjofart-och-flyg-inte-med-i-nya-avtalet-branschen-upprord/ 

Skriver om kärnkraft 

http://www.etc.se/debatt/varlden-behover-inte-mer-karnkraft 

Om Västsahara 

http://www.expressen.se/nyheter/overklagar-marockodom-om-upphavt-fiskeavtal/  

Skriver med Jonas Sjöstedt om behovet av ambitiösare klimatpolitik 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article21938742.ab 

Om Västsahara 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6325067  

Mer om Västsahara 
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http://www.expressen.se/nyheter/wallstrom-vill-kopa-fisk-av-ockupationsmakt/ 

Parisavtalet 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3952925.ece 

Om Kiribatiförslaget 

http://effektmagasin.se/inget-svar-fran-regeringen-om-elefanten-i-rummet/ 

Om Parisavtalet 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/12/reaktioner-pa-klimatavtalet-antligen-en-framgang 

Utkastet till Parisavtal 

http://www.svd.se/ljumma-reaktioner-pa-avtalsutkastet/i/senaste 

Parisavtalet 

http://www.etc.se/utrikes/varldens-lander-har-antagit-ett-globalt-klimatavtal 

Parisavtalet 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article21930812.ab 

Om möte med tyska politiker i Paris (tyska) 

http://www.donaukurier.de/themen/dossiers/klimaschutz/Nachrichten-aus-Paris-Tag-3-der-

Verhandlungen;art364995,3157332 

Om ekoeko 

http://www.etc.se/klimat/vansterpartiets-klimatprogram-far-kritik 

Västsahara 

http://www.fria.nu/artikel/121049 

Rovdjursdebatt 

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/12/debatt-om-rovdjurspolitiken/ 

 

På gång 

Riksdagen öppnar igen först den 11 januari. Fram till dess ska jag jobba och vara ledig. 

 

God jul och gått nytt år på er alla, 

 

Jens 

 

P S Äntligen snö… Trodde jag, ja. Hoppas på riktig vinter (igen!). 
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