
Enskede, 2016-10-28 

 

Hej alla, 

Väcktes imorse av nyheten om att Rosshavet i Antarktis, ett område stort som Frankrike och Spanien 

tillsammans, ska blir ett marint reservat, där fiske och andra verksamheter ska vara förbjudna. 

Reservatet kommer möjliggöra för en mängd fiskarter, pingviner, valar m m att utvecklas på sina egna 

villkor. Vilken fin nyhet att starta dagen med.  

 

CETA-avtalet, vad händer? 

Under veckan har stort fokus legat på den mysiga staden Namur i Vallonien (södra Belgien). Det 

vallonska parlamentet har ju gjort det alla andra borde göra; nämligen studerat de 1600 sidorna i 

avtalet med Kanada, CETA. Och de kom fram till att de inte kunde stödja ett avtal som ger möjlighet 

för bolag att ensidigt stämma stater. Dessvärre ser det ut som att Vallonien tillslut föll för trycket. Igår 

kom beskedet att de kommer att säga ja till avtalet, men med någon form av garanti att företag inte ska 

kunna stämma stater. Men eftersom inget ändras i själva avtalstexten kommer det s k 

investeringsskyddet att finnas kvar. Jag är därför rädd för att utfästelserna mot politikerna i Vallonien 

inte är så mycket värda. Det mesta talar nu för att EUs ministrar kommer att säga ja till CETA. 

Olyckligt. Men, avtalet måste klubbas i alla länders parlament, inklusive det svenska. Det finns därför 

skäl att fortsätta motståndet. 

 

Debatt mot Löfven 

Igår debatterade jag med statsminister Stefan Löfven om EUs avtal med afrikanska länder för att hålla 

flyktingar borta samt Kanadaavtalet CETA. Ni kan se debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/information-fran-regeringen/aterrapportering-fran-europeiska-radets-mote_H4C120161027ar 

Jag kommer in efter lite drygt 36 minuter. 

 

Hög tid att häva blockaden mot Kuba 

Igår röstade FNs generalförsamling för att häva blockaden mot Kuba. USAs blockad har ju i decennier 

försvårat för kubanerna att resa, handla och överlag samarbeta med omvärlden. Röstsiffrorna var 193 

för, ingen emot. Två länder avstod från att rösta; USA och Israel. Det här var första gången USA 

aktivt inte röstade emot en resolution om att häva blockaden. Ett fall framåt. Därför, hög tid att häva 

blockaden mot Kuba! Se mer: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55404#.WBLtkem7pD8  

 

Pressklipp 

Om min debatt om högre klimatmål i EU 

http://effektmagasin.se/sveriges-klimatminister-sagar-eus-klimatmal/ 

 

På gång 

Nästa vecka är s k plenifri, d v s man får tid till att göra saker utanför riksdagen. 

Ti besöker Uppsala, talar i partilokalen kl 18.00 på temat Ingen vinst i välfärden 

Fre EU-nämnd 

Ti 8/11 Interpellationsdebatt om TTIP (Linde) och klimatpolitik (Lövin) 

 

Det var allt. Ha en härlig hösthelg, 

 

Jens 

 

P S på lördag är det val på Island. Piratpartiet ser ut att bli största parti och vårt systerparti 

Vänstergröna går kraftigt framåt. Förhoppningsvis blir det en ny progressiv regering, dessutom ledd av 

en kvinna. Vi håller tummarna.  
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