
Enskede, 2016-10-14 

 

Hej alla, 

Även idag blev en dag i EU-nämndens tecken. Under de 4,5 timmarna hann vi avverka Syrien, 

klimatfrågor, biologisk mångfald, migration, Ryssland och en massa annat. Angående avtalet med 

Kanada, CETA, är vi i Vänsterpartiet det enda partiet som säger nej till det. Att storbolag ska kunna 

stämma stater är tydligen OK för de andra. Synd, men vi kämpar på. 

 

Parisavtalet klubbat i riksdagen 

I onsdags klubbade riksdagen klimatavtalet från Paris. Endast SD var emot. Vad kan man förvänta sig 

av dem...  

 

Ny djurskyddslag? 

Dags för ny djurskyddslag. I onsdags arrangerade jag seminariet ”En ny djurskyddslag för djuren?”. 

Fullsatt lokal och bra diskussioner. Nu väntar vi bara på att regeringen ska lägga fram ett konkret 

förslag till ny djurskyddslag. Om det var både jag och Sofia Arkelsten, Moderaterna, överens. Läs 

mer på: http://www.djurensratt.se/blogg/nu-far-det-vara-nog-dags-en-ny-djurskyddslag  

 

Bucht KU-anmäld för bidrag till överfiske 

Regeringen har dessvärre gått med på fiskekvoter som innebär att tusentals ton mer torsk kommer att 

kunna fiskas i Östersjön än vad som först var föreslagit av EU-kommissionen. När vi förhandlade med 

regeringen förra veckan om detta i EU-nämnden lovade regeringen att man skulle följa EU-

kommissionens förslag som skulle innebära näst intill ett totalstopp för torskfisket i den västra delen 

av Östersjön. 

     Så blev det inte. Istället gick landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med på långt högre kvoter än 

vad som beslutades i EU-nämnden förra fredagen. Torskbeståndet i Östersjön har näst intill kollapsat, 

därför behövs mycket lägre kvoter. Annars kanske det inte finns någon fisk kvar överhuvudtaget för 

kommande år. Läs mer: https://jensholm.se/2016/10/14/varna-ostersjon-och-fisken-som-lever-dar/  

 

Debatt om EUs klimatpolitik 

På torsdag debatterar jag med klimatminister Isabella Lövin om EUs förslag till s k ansvarsfördelning 

för minskade utsläpp av växthusgaser. Vill inte Sverige höja ambitionerna? Varför ska krediter kunna 

räknas in? Debatten blir strax efter kl 12.00. Läs min interpellation: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/eus-forslag-om-

ansvarsfordelning-for_H41037  

 

Möte med Mogherini 

Jag träffade EUs utrikeschef i veckan, Federica Mogherini. Vi pratade om en hel del, bl a Colombia. 

Läs mer: https://jensholm.se/2016/10/11/mogherini-eu-colombia-klimatflyktingar/  

 

Pressklipp 

Om min KU-anmälan 

http://www.dn.se/nyheter/politik/sven-erik-bucht-ku-anmals-for-torskforhandlingarna-med-eu/ 

Min debattartikel om hemlighetsmakeriet i TTIP 

http://www.etc.se/debatt/varfor-motarbeta-oppenhet-i-ttip-forhandlingarna 

Mitt inlägg på DN-debatt om klimat och konsumtion 

http://www.dn.se/debatt/repliker/verktyg-finns-men-politiska-beslut-saknas/ 

 

Det var allt för nu. Trevlig fredag, 

 

Jens 

 

P S Nobelpriset till Robert Zimmerman, alias Bob Dylan. Det var väl inte så illa. Min favoritlåt av 

honom, The Hurricane, är en god berättelse och med stort humanistiskt engagemang; alltså helt i 

Nobels anda. Lyssna själv! 
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