
Enskede, 2016-10-08 

 

Hej alla, 

Igår hann jag inte göra något nyhetsbrev. Nu har jag en lucka mellan jogg och hämta barn, så därför en 

kort avrapportering.  

 

Allmänna motionstiden över 

Vänsterpartiet har lämnat in 86 motioner. Vill du veta varför vi vill ha pant på fler förpackningar, 

skydda mer skog, utreda förbud mot att slänga mat, statligt ägande av elnäten, stopp för TTIP, stopp 

för externa köpcentra m m läs då de motioner som jag är medförfattare till: 

https://jensholm.se/2016/10/06/miljomotioner-2016/  

 

Fredspriset till Colombia 

Glädjande nog kommer Nobels fredspris tillägnas Colombias president Juan Manuel Santos. Det är 

inget dåligt val, men nog borde båda parter – alltså även Farcgerillan – ha fått ta del av utmärkelsen? 

Jag noterar också att Santos säger i en kommentar att det egentligen är det colombianska folket som 

borde föräras med fredsutmärkelsen, de som har lidit i över 50 år av inbördeskriget. Instämmer. Nu 

väntar vi bara på att fredsavtalet ska få sitt slutliga godkännande av just det colombianska folket. 

Kanske behövs en ny folkomröstning där fler än de knappa 40 procenten som senast röstade gör sin 

röst hörd? 

 

Hemlighetsmakeriet kring TTIP överklagat 

EU har beslutat att s k läsrum ska inrättas i alla EU-länder för att parlamentariker ska kunna få läsa 

dokument kring handels- och investeringsavtalet med USA, TTIP. Jag har besökt läsrummet, som 

finns på utrikesdepartementet, två gånger. Jag saknade särskilt tretton dokument som räknades upp i 

ett beslut från EUs råds generalsekretariat från januari i år. Flera av dessa tretton dokument ska vara s 

k konsoliderade texter, d v s texter som kommit långt i förhandlingarna och där både EUs och USAs 

ståndpunkt blir tydlig.  

     Dessa texter ville jag förstås läsa. Men av UD har jag fått beskedet att de inte finns i läsrummet och 

inte i Sverige överhuvudtaget. UD hänvisar mig istället till ett läsrum i Bryssel. Det känns helt 

oacceptabelt. Som ni kanske har läst och hört i media har jag överklagat beslutet. Nu är det upp till 

regeringen att bestämma om jag får läsa alla TTIP-dokument på hemmaplan eller måste resa till 

Belgien för det. Beslut väntas från Margot Wallström nu på to eller torsdagen därpå. Läs mer på: 

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

 

Svar om flyget och utsläppen 

Har fått svar från infrastrukturminister Anna Johansson om flygets utsläpp. Här driver Sverige inte på 

tillräckligt. Vi får fortsätta att ligga på i frågan. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/flygets-utslapp-och-forhandlingarna-i-icao_H41143 

  

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. 

 

På gång 

Må: Möte med EUs utrikesrepresentant Federica Mogherini 

Ti: Talar om Brexit och EU, Kafe Marx, Sthlm, 18.30 

On: 13.30 Seminarium riksdagen ”En djurskyddslag för djuren?” 

Fre: EU-nämnd, bl a miljöfrågor. 

 

Pressklipp 

I Altinget om EUs klimatförslag 

http://www.altinget.se/miljo/artikel/sverige-maaste-tappa-till-kryphaalen-i-klimatforslaget 

En bit ned om att friktionsdäck är bättre än dubbdäck för miljön 
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http://www.motormagasinet.se/alla/vilka-vinterdack-valjer-sveriges-riksdagsledamoter/ 

Om fiskepolitiken som gynnar de stora bolagen 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6534411 

Om hemlighetsmakeriet kring TTIP 

http://www.europaportalen.se/2016/10/riksdagen-far-inte-lasa-ttip-dokument-i-sverige 

Mer om TTIP 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/brak-om-oppenhet-runt-handelsavtal 

Mer om TTIP 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6531287 

 

Det var allt. Ha en fortsatt trevlig lördag, 

 

Jens 

 

P S Hör nya uttalanden från USApresidentkandidaten Donald Trump. Det är så grovt och dumt att 

det inte ens förtjänar en kommentar. Hoppas detta var spiken i kistan för hans del och för hela den låga 

debattnivån. 
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