
Riksdagen, 2016-09-16 

 

Hej alla, 

Just återkommen från EU-nämnden. Det är uppenbart att EU befinner sig i sin största kris på länge. 

Storbritannien ska lämnas och motståndet växer runt omkring i EU. Migrationspolitiken har i stora 

avseenden lagts ut på entreprenad hos Turkiets alltmer diktatoriske Tayyip Erdogan. Och mitt uppe i 

allt detta vill EUs ledning bygga ett gemensamt EU-försvar. Det spretar och knakar i fogarna. Kanske 

kan det leda till en bättre form av samarbete, med just fokus på samarbete och inte statsbyggande.  

 

Satsningar på färre djurförsök 

Nu är det klart. Det blir 15 miljoner kronor per år för att systematiskt ersätta och minska antalet djur i 

djurförsök. Pengarna ska gå till ett s k 3R-center som ska jobba systematiskt just med att minska 

antalet djur i djurförsök enligt de s k 3R-principerna (Reduce, Refine och Replpace djurförsök). 

Pengarna finns anslagna i den budget som V och regeringen kommer att presentera på tisdag nästa 

vecka. Ett stort steg framåt för oss i Vänsterpartiet som längre drivit frågan om att minska 

djurförsöken och ett 3R-center. Läs mer: http://www.etc.se/inrikes/15-miljoner-ar-till-starkt-

djurskydd-i-budgeten  

 

Regeringen talar med kluven tunga om skogen 

Igår debatterade skogspolitik med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Hur vi kan få mer 

biologisk mångfald i skogen, skydda mer skog och hur skogsbruket i sig kan bli hållbarare. Den 

direkta anledningen till min debatt var att Bucht i somras sparkade utredaren Charlotta Riberdahl 

som hade till uppgift att föreslå förbättringar av skogsvårdslagstiftningen samt Buchts utspel om att s k 

arealbaserade mål inom skogen inte var så viktiga. Bucht lovade att en ny utredare skulle komma på 

plats så snart som möjligt samt att tidsfristen, den sista mars 2017 skulle hållas. Han sa också att han 

förväntade sig att utredningen skulle leda till en förbättrad miljöhänsyn i skogsbruket. Gott så, men 

annars lämnade hans svar en del övrigt att önska. 

     Läs mina kommentarer och se hela debatten här:  

https://jensholm.se/2016/09/15/fortsatt-oklart-om-skydd-av-skogen/  

 

Demos mot CETA och TTIP 

Imorgon kl 14.00 på Mariatorget talar jag mot avtalet CETA och TTIP. Välkommen dit. Även i 

Malmö och Gbg arrangeras demos. 

 

Fred i ny svensk strategi för Colombia 

Igår presenterade regeringen sin nya biståndsstrategi för Colombia. Med det nya fredsavtalet är just 

fredsbyggande i fokus för den nya strategin. Det låter positivt tycker jag, även om mer pengar hade 

kunnat satsats. Läs mer: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/ny-bistandsstrategi-

infor-fredsavtalet-i-colombia/  

 

Pressklipp 

Om skogsdebatten med Bucht 

http://www.atl.nu/skog/annu-ingen-ny-skogsutredare/ 

Mer om skogsdebatten 

http://www.aktuellhallbarhet.se/landsbygdsministern-anklagas-att-ga-skogsindustrins-arenden/ 

Om TTIP-förhandlingarna 

https://tidningensyre.se/2016/nummer-90/ttip-forhandlingarna-har-havererat/ 

 

På gång 

Lö kl 14.00 demo mot TTIP och CETA, Mariatorget 

Ti Statsbudgeten presenteras 

Fre Besöker WTO i Genève 

 

Det var allt. Trevlig helg 
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Jens 

 

P S Det är härligt med de reformer i statsbudgeten som nu rullas ut i media. Många av dem har en 

tydlig V-avsändare. 3R-centret är ett exempel, men också en ny jämställdhetsmyndighet, höjd skatt för 

höginkomsttagare, 10 miljarder mer till kommuner och landsting och ännu mer pengar till 

Klimatklivet. Det blir skillnad när Vänsterpartiet är med. 


