
Milano, 2016-09-24 

 

Hej alla, 

Har du inte gjort tågresan Schweiz (valfri ort) – Milano rekommenderas den. Jag reste sträckan i 

somras och igårkväll igen. Man reser bekvämt med punktliga tåg utan platsreservation genom 

schweiziska vingårdar, förbi slott där tiden stått stilla, passerar Alpernas – fortfarande – snöklädda 

toppar och ner över den norditalienska slätten. Vackert så det förslår. Billigare (och förstås 

miljövänligare) än flyget med en enkelresa för under tusenlappen. 

 

Besök hos WTO, Genève 

Igår besökte jag Världshandelsorganisationen, WTO i Genève. En lustig anekdot är att WTO huserar i 

Internationella arbetsorganisationens, ILO, gamla lokaler. Och det är något som märks. Bakom 

receptionisten vid entrén till WTO finns en fantastisk muralmålning från 1930-talet av en holländsk 

konstnär. Den gjordes för att hedra ILOs grundande 1919, långt innan WTO fanns. I konstverkets 

centrum finns en rödklädd muskulös arbetare. Han har redan hunnit lägga några väldiga stenblock i 

bygget av den goda arbetarstat som var tänkt att växa ur första världskrigets ruiner. Vid sidan av 

honom läser jag texten, och det som fortfarande är ILOs valspråk, på fyra olika språk ”En långvarig 

fred kan endast skapas på basen av social rättvisa”. På det följer en lång uppräkning av vad som borde 

ingå i ett socialt kontrakt där arbetarnas rättigheter respekteras fullt ut; allt från drägliga löner, 

arbetstid, rätt till sjukdom och pension. Allt skrivet med versaler på fyra olika språk.  

     När WTO (dåvarande GATT) flyttade in i ILOs lokaler i slutet av 1970-talet blev den proletära 

programförklaringen uppenbarligen för mycket för den dåvarande ledningen för handelsorganet. 

Generalsekreteraren Olivier Long lät täcka över muralmålningen med en stor träpanel med GATT 

skrivet i versaler. Och så skulle det få vara långt intill våra dagar. Handeln fick alltså övertrumfa 

arbetarkampen. Dessvärre finns det många exempel direkt från verkligheten där WTO, i den fria 

handelns namn, lagt krokben på progressiv politik, alltifrån solenergisatsningar i Indien, Ontarios 

program för förnybar energi eller USAs försök att stoppa smaksatta cigaretter. Det är sånt jag 

diskuterat med WTO-folk samt med WTO-kritiker på utvecklingsländernas tankesmedja the South 

Centre. Mer om detta vid annat tillfälle. 

 

Budget för 2017 presenterad 

Regeringen och Vänsterpartiet har nu presenterat förslaget till statsbudget för 2017. På det hela taget 

är det en budget som tar steg i rätt riktning, men mycket mer skulle behöva göras. De extra tio 

miljarderna till Sveriges kommuner, mer pengar till skolan och annan välfärdsverksamhet, höjt 

barnbidrag och andra bidrag och 80 hela procent mer till miljö och klimat än vad borgerliga regeringar 

lade på området är helt klart steg framåt. Läs mer på: https://jensholm.se/2016/09/20/budget-for-2017-

steg-framat/  

 

Driver Sverige fortsatt fiskestopp i södra Kattegatt? 

Se mitt meningsutbyte med miljöminister Karolina Skog om den fiskefredade zonen utanför 

Laholmsbukten. Nu finns påtryckningar för att återigen öppna för kommersiellt fiske. Förhandlingar 

pågår med Danmark. Jag tyckte inte Skogs svar var helt tydligt. Titta själv (17,50 in i klippet): 

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H4C120160922fs  

 

Äntligen ett center för att minska djurförsöken 

Vänsterpartiet har fått igenom bildandet av ett s k 3R-center för att minska antalet djurförsök. Det här 

är något vid drivit länge. Nu finns det äntligen med i budgeten med årlig finansiering. Nu blir det åka 

av, som Jordbruksverkets chef nyligen skrev till mig i ett meddelande. Exakt så! Mer info: 

https://www.vansterpartiet.se/15-miljoner-till-djurskydd-pa-djurforsoksomradet  

 

När kommer djurskyddslagen, Sven-Erik Bucht? 

Det är en besvikelse att regeringen, trots upprepade löften och en färdig utredning sedan 2011, inte 

kommer att presentera förslag till ny djurskyddslag den här hösten heller. Varför detta dragande i 

långbänk? Varför detta svek mot djur och alla engagerade i frågan? Läs min fråga till 

https://jensholm.se/2016/09/20/budget-for-2017-steg-framat/
https://jensholm.se/2016/09/20/budget-for-2017-steg-framat/
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H4C120160922fs
https://www.vansterpartiet.se/15-miljoner-till-djurskydd-pa-djurforsoksomradet


landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/en-ny-djurskyddslag_H41121  

 

Nästa vecka 

Onsdag 10.00 (cirka): debatterar gruvavfall, riksdagen 

Torsdag 8.00 EU-nämnd med bl a Isabella Lövin om ratificeringen av Parisavtalet 

 

Pressklipp 

Om min debatt med miljöministern om fiskestopp i Kattegatt 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2016/09/sverige-sagar-sina-nordiska-kollegor-da-det-galler-

skydd-av-marina-miljoer 

Om centret för att minska djurförsök som V drivit igenom 

http://www.etc.se/inrikes/15-miljoner-ar-till-starkt-djurskydd-i-budgeten 

Skogsdebatten med Bucht 

http://www.skogen.se/nyheter/turer-kring-skogsutredare-kritiseras 

 

Det var allt, 

 

Jens 

 

P S Nu befinner jag mig på konferensen ”A century of environmental refugees”, om den snabbt 

växande gruppen av människor som tvingas fly av miljö- och klimatskäl. Det är mer än fullsatt (över 

hundra personer fick flyttas till en lokal bredvid och följa det hela på videolänk) här på Palazzo Reale i 

Milano. Vänstergruppens EU-parlamentariker Barbara Spinelli arrangerar Jag har just talat på temat, 

”From the Fork to the Ballot” – om hur vi kan minska utsläppen och motverka påtvingad flytt med 

minskad köttkonsumtion. Bra diskussioner och härlig stämning!  
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