
Riksdagen, 2016-06-30 

 

Hej alla, 

I eftermiddag är det dags för EU-nämnd med Stefan Löfven och återrapport från toppmötet som varit 

nu i veckan. Vi driver på för att Storbritannien ska få ett OK avtal med EU (om de så önskar) och att 

Sverige i det här nya läget ska ställa progressiva krav på EU (socialt protokoll, gå före på 

miljöområdet och annat). Jag har skrivit en del på min blogg om Storbritannien, EU och det nya läge 

som uppstått. Rätt förvaltat kan vi vara med och driva utvecklingen åt rätt håll. Läs gärna mer på: 

https://jensholm.se/2016/06/27/eu-och-sverige-efter-brexit/  

     Den här veckan tar jag tåget söderut med familjen och inleder en några veckors tågluff i Danmark, 

Schweiz och Italien. Det blir inget Almedalen och inga nyhetsbrev på ett tag, däremot vila och 

inspiration inför höstens utmaningar. Vill passa på att önska er en fin sommar! 

 

TTIP – öppenheten en chimär 

TTIP är ju det omfattande handels- och investeringsavtalet som EU och USA just nu förhandlar om. 

Förhandlingarna sker i lönndom, vilket är mycket frustrerande och egentligen oacceptabelt. För att 

tillmötesgå oss kritiker inrättade UD i våras ett ”läsrum” dit vi riksdagsledamöter ska kunna läsa de 

hemliga dokumenten. Efter en något omständig process kunde jag tillslut få en tid inbokad, nu i 

tisdags, för att läsa det hemliga materialet. En förutsättning för att få läsa är att man inte tar några 

kopior, inte antecknar på ett sätt så att man skriver av materialet eller ”yppar uppgifterna i 

handlingarna till någon utomstående”, som det stod i beslutet från en av UDs enhetschefer till mig. 

Men så här mycket kan jag säga: Är det så här Sveriges regering tillgängliggör TTIP-materialet för oss 

riksdagsledamöter är insynen i dessa förhandlingar en ren chimär. Ja, ett hån mot oss folkvalda och i 

förlängningen hot mot demokratin. Förutom två relativt intressanta rapporter om förhandlingarna 

fanns nästan inget annat material att läsa. Tyvärr kan/får jag inte ge er mer detaljer. Jag har överklagat 

UDs hemlighetsmakeri. Fortsättning följer. 

 

Östersjön och övergödningen 

I veckan har jag debatterat jag med miljöminister Karolina Skog om tillståndet för miljön i Östersjön. 

Läget är akut. Algblomningen kommer tidigare i år än någonsin och antalet döda bottnar fortsätter att 

vara stort. Det är hoppfullt att en del åtgärder för att minska övergödningen har gett resultat, men det 

räcker inte, mer måste göras. 

     Några av de saker som jag tog upp var; ökade anslag till miljöförbättrande åtgärder, 

miljöanpassa/förbättra Landsbygdsprogrammet, skatt på handelsgödsel, kom tillrätta med de enskilda 

avloppen och stöd beteendeförändringar mot en minskad köttkonsumtion. Se hela debatten här: 

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/miljotillstandet-i-ostersjon_H310724  

 

Svar om hormonstörande ämnen 

Bra att miljöministern agerar mot EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen. Men jag 

undrar vad nästa steg är? Vi får fortsätta att trycka på... Läs Karolina Skogs svar till mig: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/eu-kommissionens-

forslag-om-hormonstorande-amnen_H3121362  

 

Skyddas det fiskerifria området i Kattegatt nu? 

Jag har också fått svar på min fråga om det (nu) fiskerifria området i Kattegatt. Se svaret från samma 

minister här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/skyddet-

av-fiskefria-omradet-i-kattegatt_H3121399 Förresten har hon Sven-Erik Bucht och danskarna med 

sig?  

 

På gång – debatt om CETA 

Jag vet att det är en bit fram, men på to 25 augusti debatterar jag handels- och investeringsavtalet 

CETA, mellan EU och Kanada, med handelsminister Ann Linde. Fram tills dess rekommenderar jag 

min artikel på temat: http://www.etc.se/ledare/att-skydda-miljon-maste-ceta-stoppas  
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Pressklipp 

Intervjuas i magasinet Inrikes om klimatet, se sid 74 ff: 

http://np.netpublicator.com/netpublication/n70977044  

S och MP svarar mig om flyget och MMB 

http://www.aktuellhallbarhet.se/regeringen-har-tagit-initiativ-for-att-minska-flygets-klimatpaverkan/ 

I Svt om ett socialt protokoll 

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/lofven-ingen-far-aka-snalskjuts 

Om Brexit 

http://www.fria.nu/artikel/123612 

I Rapport om socialt protokoll, scrolla fram tre min 

http://www.svtplay.se/video/9005458/rapport/rapport-28-jun-18-00 

I DN om socialt protokoll 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/lofvens-svar-till-boris-johnson-det-kommer-inte-att-ske/ 

Om CETA och miljön 

http://www.etc.se/ledare/att-skydda-miljon-maste-ceta-stoppas 

Om MMB och flyget 

http://www.aktuellhallbarhet.se/varfor-flygsektorn-ska-friskrivas-fran-klimatataganden-ar-ett-

mysterium/  

Agera för Östersjön 

http://www.fria.nu/artikel/123592 

 

Återigen, ha en fin sommar, 

 

Jens 

 

P S För fem veckor sedan föll jag i en trapp och bröt två revben och punkterade en lunga. Smärtan var 

något av det värsta jag varit med om. Där och då undrade jag om jag någonsin skulle bli helt bra igen. 

Imorse inledde jag dagen med att jogga 8,5 km, helt utan krämpor. Tänk vad kroppen kan ställa om 

sig! Och vilken fin vård jag fick av personalen på avd 67 på SÖS som opererade mig och lovade att 

jag snart skulle kunna jogga igen. Nu är jag där – helt återställd, men med en viss ödmjukhet inför 

livet. Och med en stor medkänsla med alla som lider av krämpor eller är sjukskrivna.  

 

P P S Nu håller vi på Island! Vilken bragd så här långt. Spelare från Norrköping, Malmö, Gif 

Sundsvall, norska Molde och en tränare från Hälsingland-Medelpad vinner mot de välbetalda proffsen 

från Premier League. Som jag sagt tidigare; en hyllning till lagbygget. 

 

http://np.netpublicator.com/netpublication/n70977044
http://www.aktuellhallbarhet.se/regeringen-har-tagit-initiativ-for-att-minska-flygets-klimatpaverkan/
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/lofven-ingen-far-aka-snalskjuts
http://www.fria.nu/artikel/123612
http://www.svtplay.se/video/9005458/rapport/rapport-28-jun-18-00
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lofvens-svar-till-boris-johnson-det-kommer-inte-att-ske/
http://www.etc.se/ledare/att-skydda-miljon-maste-ceta-stoppas
http://www.aktuellhallbarhet.se/varfor-flygsektorn-ska-friskrivas-fran-klimatataganden-ar-ett-mysterium/
http://www.aktuellhallbarhet.se/varfor-flygsektorn-ska-friskrivas-fran-klimatataganden-ar-ett-mysterium/
http://www.fria.nu/artikel/123592

