
Riksdagen, 2016-11-25 

 

Hej alla, 

I förmiddags hade vi ännu en EU-nämnd med ett stort antal ministrar. EU-nämnden är som ett tvärsnitt 

av svensk och europeisk politik. Den äger rum varje fredag kl 9.00 i Skandiasalen vid Mynttorget. Hit 

kommer ministrarna för att få stöd från riksdagen för de frågor som ska avhandlas under den 

kommande veckans EU-ministerrådsmöten. Vi riksdagsledamöter avkräver då de ansvariga 

ministrarna svar i en mängd frågor. Någon har liknat det med ett läxförhör där vi ledamöter ställer 

frågorna och ministrarna ska ha svaren. Svarar de fel har vi möjlighet att köra över regeringen och 

ändra regeringens position. Det händer titt som tätt.  

     Idag hade vi en diskussion med bistånds- och klimatminister Isabella Lövin (MP). EU vill sluta 

avtal med ett antal afrikanska länder för att de ska förhindra människor att fly från sina länder. För det 

kommer Etiopien, Mali, Niger och andra att få mycket pengar från EU, bland annat biståndspengar. 

Men är det så här vårt bistånd ska användas? För att bygga upp övervakningssystem och förstärkt 

gränskontroll? Att skicka tillbaka asylsökande till totalitära regimer och förtryck? Nej, Lövin tyckte 

inte det. Men vad gör hon för att förändra det hela? Där var hennes svar mer svävande. Och då var 

hennes svar i morse ändå bättre än för några veckor sedan då jag pressade henne i samma ärende. 

Kanske ett exempel på att vi påverkat även om det inte blivit fullt ut som vi velat... EU-nämnden är i 

vart fall spännande. Och i bland påverkar man i det fördolda. Ibland blir det stora rubriker. Den som är 

intresserad kan läsa alla våra protokoll som stenograferas. Alltså allt som sägs skrivs ned och 

publiceras två veckor efter mötet. 

 

Lunch med alternativa nobelpristagare 

Idag hann jag också med en lunch med mottagarna av Right Livelihood Award, det s k alternativa 

nobelpriset. Jag hade Zeynep Oral, journalist på den turkiska tidningen Cumhuriyet och ordförande i 

turkiska PEN (organisation för journalister), vid min sida. Hon var förstås mycket oroad över 

situationen i Turkiet. Cumhuriyet är en av få oppositionella medieröster som finns kvar i Turkiet, och 

nu hotas även de av den turkiska regimen. Zeynep menade att det var viktigare att verka för att 

flyktingavtalet Turkiet-EU bryts än att frysa själv medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. 

Flyktingavtalet har blivit ett vapen i president Erdogans hand, som han kan använda för att utöva 

utpressning mot EU, menade hon. Vänsterpartiet är det enda partiet som röstat emot avtalet. Hoppas 

fler partier nu tänker om. 

 

Solcellsskatten försvinner 

Regeringen har under veckan aviserat att man kommer att ta bort skatten på solel. Jättebra och något vi 

i Vänsterpartiet länge har krävt. Förhoppningsvis kommer regeringen också snart att lägga fram ett 

förslag på hur delägare i solelskooperativ och boende i hyresrätter också ska kunna investera till 

förmånliga villkor. Regeringen utreder för närvarande frågan och besked bör komma i början av 2017.  

Förhoppningsvis kan Sverige gå lika strålande tider till mötes som många andra länder som redan har 

förmånliga system på plats för solenergi.  

 

Fred i Colombia? 

Igår kom Colombias regering och gerillan Farc överens om ett nytt fredsavtal. Det ska nu klubbas i det 

colombianska parlamentet. Hoppas det går vägen den här gången. Men nog borde det egentligen antas 

i en folkomröstning eftersom det förra avtalet just avfärdades – med minsta tänkbara marginal – i en 

folkomröstning... På tal om Colombia, på måndag den 12/12 kommer Colombias president och 

fredspristagaren Juan Manuel Santos till riksdagen. Ser fram emot det... 

 

Debatt om flygets utsläpp 

Inom kort kommer jag debattera flygets snabbt växande utsläpp, troligen med Isabella Lövin. Hade 

flygsektorn varit ett land hade det stått för de sjunde största utsläppen bland världens länder. Och 

utsläppen växer snabbt. Den överenskommelse som slutits inom flygfartsorganet ICAO öppnar för 

växande utsläpp och är baserat på frivillighet och uppköp av osäkra krediter. Vad gör regeringen i det 

sammanhanget, mer än utreda möjligheterna om en flygskatt (vilket är bra)? Läs min interpellation: 



http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/atgarder-for-att-minska-flygets-

utslapp_H410145  

 

COP22 över – vad gör Sverige nu? 

Jag frågar miljöminister Karolina Skog om Sverige kommer verka för högre klimatambitioner till 

nästa klimattoppmöte. Ca 10 min in i frågestunden: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H4C120161124fs  

 

Pressklipp 

Om att vi driver på för det fiskefria området i Kattegatt 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2016/11/bevara-hela-det-fiskefria-omradet-i-kattegatt 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Jag har dragit ut en visdomstand. Kan meddela att det gör ONT (efteråt). Tur det finns 

värktabletter och att det snart går över. 
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