
Enskede, 2016-08-26 

 

Hej alla, 

Härligt med lite sensommarvärme. Vi får hoppas att det håller i sig över helgen. 

 

 

Debatt om Ceta och miljön 

Igår debatterade jag handels- och investeringsavtalet med Kanada, Ceta, med 

handelsminister Ann Linde. Ministern talade konsekvent om att frihandel/handel var viktigt, 

men det är ju inget konstigt. Men när handeln ska överordnas andra områden i ett 

”comprehensive” (heltäckande) avtal som Ceta kallas och som dessutom ska ge bolagen 

”investeringsskydd” med möjlighet att stämma stater. Ja, då är det något helt annat. Och 

varför ska bolagen få vara med i ett ”Regulatory Cooperation Forum” och tycka till om lagar 

innan de läggs fram till oss politiker? Det var en fråga jag inte fick svar på. 

      Ann Lindes svar rullade nästan alltid tillbaka till Kommerskollegiums skrift om Ceta som 

man satt ihop under några veckor nu i sommar. Jag tycker den har en hel del brister och har en 

tydlig handelsvinkel (inte så konstigt när man är landets officiella myndighet för 

utrikeshandel). Se hela debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/handelsavtalet-ceta_H310734 

 

Nya steg mot fred i Colombia 

I veckan har den colombianska regeringen och Farcgerillan tagit nya steg mot fred i 

Colombia. Man är överens om ett avtal som ska innebära successiv avväpning av Farc samt 

integrering i det legala politiska livet, jordreform, straff och rättsliga processer mot de brott 

som begåtts under det långa inbördeskriget. Avtalet ska godkännas av en folkomröstning nu 

under hösten. Det är otroligt hoppfullt och spännande. Hur det går med de mer långsiktiga 

strukturella förändringarna, som jordreformen, kan man fråga sig. Men någonstans måste man 

börja, och det är här och nu. 

 

Stöd till turkiska HDP 

I riksdagsgruppen har vi beslutat att ”adoptera” en parlamentsledamot var från det turkiska 

oppositionspartiet HDP. Jag är fadder för Faysal Sariyildiz, en 40 årig maskiningenjör från 

staden Cizre, sydöstra Turkiet (på gränsen till Syrien). Förhoppningsvis kan detta göra att vi 
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kan ge extra stöd till ett parti – med mer än 10 procent av rösterna och drygt 50 platser i det 

turkiska parlament – som idag är satt under extremt hård press från Erdogans regim. Jag har 

redan skickat mitt första mejl till Faysal. 

 

Idrott och politik hör ihop 

Läste om den modige etiopiske OS-silvermedaljören i maraton Feyisa Lilesa som 

solidariserade sig med den förtryckta folkgruppen Oromo när han gick i mål i Rio. Efter att ha 

gjort den regeringskritiska gesten – med armarna korsade över huvudet - kan han inte resa 

tillbaka till sitt land. En direkt parallell till Tommie Smith och Juan Carlos och andra 

modiga atleter som förstått att idrotten inte finns i ett vakuum i samhället. Läs mer: 

http://www.nytimes.com/2016/08/24/world/africa/feyisa-lilesa-ethiopian-marathoner-wont-

return-home.html?_r=1  

 

Pressklipp 

Skriver om Cetaavtalet  

http://artikel.di.se/artiklar/2016/8/24/debatt-frihandel-ingen-dogm-ann-linde/  

Om Cetadebatten 

http://www.altinget.se/artikel/rodgrona-braakar-om-frihandel  

 

Det var allt. Njut av solen! 

 

Jens 

P S Osäkert om det blir något nyhetsbrev nästa vecka. Jag är på tjänsteresa. 
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