
Enskede, 2016-11-18 

 

Hej alla, 

Just nu är klimattoppmötet, COP22, inne sitt slutskede. I år har jag inte åkt till toppmötet. Att åka till 

en ockupationsmakt, Marocko, kändes inte så inbjudande. Men låt oss iallafall hoppas att det skrivs in 

tydliga regler för hur Parisavtalet ska efterföljas och att de rika länderna bidrar med den 

klimatfinansiering till Syd som de lovat. Jag kommer göra mitt bästa för att Sverige och EU inte bara 

lever upp till vad de har lovat, utan att man gör mer.  

     Vissa har förresten frågat mig om det stämmer att Donald Trump kan stoppa Parisavtalet. Svaret 

är: NEJ. Däremot kan han 1) Få USA att lämna Parisavtalet (det tar totalt ca fyra år), 2) Lämna FNs 

klimatförhandlingar/Klimatkonventionen helt och hållet (det går fortare) 3) Eller bara negligera USAs 

klimatåtaganden avseende utsläppsminskningar och klimatfinansiering. Vilket han än gör är det illa, 

men det stoppar inte resten av världen från att agera för klimatet (USAs delstater inräknade). 

 

TTIP och hemlighetsmakeriet 

Nu, med Donald Trump, hamnar avtalet mellan USA och EU, TTIP, troligen i frysboxen. Gott så. Men 

det förtjänar ändå att påpeka hur illa dessa förhandlingar har skötts från ett demokratiskt perspektiv. 

Jag skriver idag i ETC om detta. Läs där: http://www.etc.se/debatt/ar-det-verkligen-det-har-som-ar-

oppenhet  

 

Storbolagen vinner på investeringsskydd 

På tal om TTIP. Jag skriver på bloggen om vilka som gynnas av s k investeringsskydd (ISDS). Nej, 

inte är det småföretagen iallafall, som vår handelsminister Ann Linde har försökt låta påskina. Läs 

mer: https://jensholm.se/2016/11/18/investeringsskydd-gynnar-storbolagen/  

 

Köttet och klimatet 

Bra inslag på Svt om köttet och klimatet: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/enkla-losningen-for-

klimatet-som-ingen-vill-prata-om?cmpid=del:pd:ny:20161118:enkla-losningen-for-klimatet-som-

ingen-vill-prata-om:nyh Instämmer i övrigt med Gunhild Stordalen om alla vinster med minskad 

köttkonsumtion: http://www.di.se/nyheter/gunhild-stordalen-vem-betalar-for-middagen/  

 

Pressklipp 

Om TTIP och bristen på öppenhet 

http://www.etc.se/debatt/ar-det-verkligen-det-har-som-ar-oppenhet 

Vår debattartikel om Blekinge Offshore på förstasidan, dessvärre måste man logga in 

http://www.blt.se/solvesborg/vanstern-vill-skynda-pa-beslut-om-vindpark/ 

Mer om Blekinge Offshore 

http://www.sydostran.se/solvesborg/beslut-kring-vindkraft-drojer/ 

 

På gång 

Må Debatterar djurskydd hos Djurskyddet Sverige, Nordic light hotel 

On Votering 

Fre EU-nämnd 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Just när man trodde vintern hade kommit regnar den bort. Hoppas på snö och minusgrader. 
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