
Enskede, 2016-09-30 

 

Hej alla, 

Handelskommissionär Cecilia Malmström påstår att förhandlingarna om USA-avtalet, TTIP, är de 

mest demokratiska någonsin. Men då jag som riksdagsledamot går till UDs hemliga läsrum på åttonde 

våningen på Malmtorgsgatan och ber att få läsa ett antal TTIPdokument får jag NEJ till svar. Så 

mycket för den öppenheten. Därför överklagar jag nu hemlighetsmakeriet kring TTIP. Läs mer: 

https://jensholm.se/2016/09/30/hemlighetsmakeriet-overklagat/  

 

Klimattoppmötet COP22 

I början av november inleds FNs klimattoppmöte, COP22, i Marrakech, Marocko. I går hade vi 

överläggningar om detta med ansvarig minister, Isabella Lövin. EU har tagit fram förslag till 

gemensam position i form av en resolution (som jag av sekretesskäl tyvärr inte får dela här). Men jag 

säga så mycket att den resolutionen inte räcker för att Sverige och EU ska vara tillräckligt pådrivande 

för att vi tar vårt historiska ansvar för våra utsläpp. Läs mer: https://jensholm.se/2016/09/29/infor-

klimattoppmotet-i-marrakech-cop22/  

     På tal om klimatet nås jag just nu av nyheterna om att EUs medlemsländer har enats om att 

ratificera (alltså anta) Parisavtalet. Det är mycket bra. Den 12 oktober kommer riksdagen se till att 

Sverige ratificerar. Detta kan få COP22 att ta en del viktiga steg framåt. Förhoppningsvis...  

 

Flyget och utsläppen 

Just nu pågår internationella flygfartsorganets, ICAO, årsmöte och de viktiga förhandlingarna om hur 

flygets utsläpp ska begränsas. Eller begränsas? Är det ens det man kommer komma överens om? På 

bordet finns nämligen ett dåligt förslag om uppköp av krediter istället för verkliga 

utsläppsminskningar. Kommer Sverige verka för utsläppsminskningar på riktigt? Jag hoppas på ett 

snart svar på min fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/flygets-

utslapp-och-forhandlingarna-i-icao_H41143  

 

Gruvindustrin, miljön och samhällsansvaret 

I veckan har vi debatterat gruvindustrin och dess miljö- och samhällsansvar. Vänsterpartiet lade som 

vanligt fram ett antal konkreta förslag till förbättrningar. Läs mer: 

https://jensholm.se/2016/09/28/gruvindustrin-miljon-och-samhallsansvaret/  

 

En djurskyddslag för djuren? 

On 12/10 kl 13.30-14.30 arrangerar jag och moderaten Sofia Arkelsten konferensen ”En 

djurskyddslag för djuren?”. Vi gör det tillsammans med Riksdagens djurskyddsforum, Djurens Rätt 

och Djurskyddet. Är du intresserad? Mejla mig så får du programmet. 

 

Svar om djurskyddslagen 

På tal om djurskyddslagen som aldrig kommer fick jag nu i veckan svar av landsbygdsminister Sven-

Erik Bucht. Nej, att skylla på den tidigare borgerliga regeringen håller inte längre, tycker jag. Läs 

själva: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/en-ny-

djurskyddslag_H41221  

 

Colombia mot fred 

Jag blir så rörd av bilderna från Colombia på vitklädda Farcsoldater och regeringsrepresentanter som 

skakar hand och kramar om varandra. Colombia har nu ett fredsavtal! Som vi har slitit för detta; den 

colombianska fredsrörelsen, fackföreningar, människorättsorganisationer, progressiva politiker, 

miljöorganisationer, kvinnorörelsen i Colombia och så många till. Sista steget är nu folkomröstningen 

på söndag. Måtte det bli ett SI. Kan fredsförhandlarna få Nobels fredspris? Jag tycker det vore på plats. 

 

På gång: 

Sö Folkomröstning om fred i Colombia 

Ti Miljö- och jordbruksutskott bl a om ratificeringen av Parisavtalet 

On Simrishamn och studiebesök om fiskepolitik 
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Pressklipp 

Ang min skogsdebatt med Bucht 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/en-olamplig-landsbygdsminister 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Då har hösten äntligen kommit. Friska vindar och lägre temperaturer. Helt OK att kura ihop sig i 

soffan med en kopp te. Inte det sämsta... 
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