
Enskede, 2016-10-21 

 

Hej alla, 

Just nu möts EUs stats- och regeringschefer på EU-toppmötet i Bryssel. Handelspolitik och de 

kärvande förhandlingarna kring investeringsavtalen CETA, med Kanada, och TTIP, med USA, står 

högst på dagordningen. Nu sätter vi vårt hopp till de modiga politikerna i Valloniens (Belgien) 

parlament som sagt nej till att godkänna CETA-avtalet, och det kan sätta stopp för hela avtalet. Sådana 

är nämligen spelreglerna, säger ett land nej, blir det ingenting. Och Vallonien har fått en mängd andra 

länder att få upp ögonen. Kritiken växer nu snabbt mot att storföretag ska kunna stämma stater i 

tribunaler helt utanför det ordinarie rättsväsendet. Blir det tuvan som välter släpet? Låt oss hoppas det. 

Bon courage, Vallonien! 

 

Debatter om CETA, Västsahara, klimat 

Under veckan har jag haft ett antal viktiga debatter i riksdagen. I onsdags var det överläggningar med 

statsminister Stefan Löfven inför det EU-toppmötet som fortfarande pågår. Jag tog särskilt upp 

avtalen CETA och TTIP samt vikten av en human migrationspolitik. Som extra argument mot s k 

investeringsskydd i internationella handelsavtal kunde jag använda doktor och tillika EU-nämndens 

ordförande Åsa Romsons avhandling ”Environmental Policy Space and International Investment 

Law” som handlar just om hur miljöpolitiken kan begränsas med investeringsavtal. På sidan 325 

diskuterar doktorn i miljörätt just möjligheten att plocka bort s k investeringsskydd ur internationella 

handelsavtal. Var statsministern beredd att göra det avseende avtalen med Kanada, CETA och det med 

USA, TTIP? Se hela vårt meningsutbyte från EU-nämnden samt mina två debatter igår om Västsahara 

och EUs klimatpolitik: https://jensholm.se/2016/10/21/eu-ceta-vastsahara-klimatpolitik/  

 

När bolag stämmer utvecklingsländer 

På tal om bolag som stämmer stater. Ofta är det bolag i i-länder som stämmer fattiga länder. Men nu 

börjar alltfler utvecklingsländer inse det helt orimliga i det förfarandet. Brasilien och Indien är två 

exempel på länder som helt plockat bort (Brasilien) bolagens s k investeringsskydd eller kraftigt har 

stramat upp det (Indien). Jag har i veckan läst en intressant rapport om detta från tankesmedjan South 

Centre. Läs mer: https://jensholm.se/2016/10/17/nar-storbolag-stammer-utvecklingslander/  

 

Klimattoppmötet COP22 

I år arrangeras FNs klimattoppmöte, COP22, i Marrakech, Marocko. Marocko är en ockupationsmakt 

och därför väljer jag från att avstå från att resa dit. Däremot kommer jag debattera Sveriges politik 

inför COP22. På ti 8/11 vid kl 13.00 kommer jag att debattera med klimatminister Isabella Lövin. Läs 

min IP: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/klimattoppmotet-

cop22_H41063  

 

CETA/TTIP-debatt 

På tal om ti 8/11, den dagen kommer jag även debattera CETA (Håkan Svennerlings interpellation) 

och TTIP (min interpellation). Det blir en späckad dag med andra ord. Min TTIP IP finns här: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/oppenhet-i-ttip_H41049  

 

Fortsatt polissamarbete mellan Sverige och Danmark 

Läs svaret från inrikesminister Anders Ygeman på min skriftliga fråga om Danmark och Europol: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/det-framtida-samarbetet-med-

danmark-mot-den_H411117 Jag tolkar det, med viss lättnad, som att Sverige och Danmark kommer 

att kunna fortsätta med polissamarbete trots att Danmark fr o m 2017 troligen inte kommer kunna vara 

med i EUs polissamarbete Europol. Bra besked! 

 

På gång 

Ti 25/10 Kl 18.15 Talar om miljömålsberedningen och omställning, ABF, Brantingsalen 

To 15.30 Utfrågningen av Stefan Löfven i riksdagen efter EUs toppmöte 

Lö 29/10 Val på Island. Heja Vänstergröna som nu ligger på 19 procent i mätningarna 
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Pressklipp 

Malin Björks debattartikel som också tar upp hemlighetsmakeriet kring TTIP och att jag inte får läsa 

alla dokument: http://www.aftonbladet.se/debatt/article23732615.ab  

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Nu i helgen reser Stefan Löfven till en av världens mest brutala diktaturer, Saudiarabien, 

tillsammans med Marcus Wallenberg och andra företagsledare. Ett bättre resesällskap hade varit t ex 

Amnesty, Svenska Freds och Sveriges kvinnolobby. För det är väl mänskliga rättigheter som är syftet, 

inte att kränga vapen? 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23732615.ab

