
Riksdagen, 2017-01-13 

 

Hej alla, 

Fredagen den 13e och ett morgonbesök hos tandläkaren kan väl bara gå fel, eller hur? Men det gick 

hur bra som helst (förutom priset). Hoppas er fredag den 13e också förlöper väl...  

 

Ska MP nu börja hylla handelsdogmen? 

Ett av de intressantare meningsutbytena vid onsdagens partiledardebatt var när Jonas Sjöstedt frågade 

(scrolla till 2,17) Miljöpartiets Gustav Fridolin om CETAavtalet med Kanada och risken för att 

storföretag kan stämma stater som vill gå före på miljöområdet. Jonas Sjöstedt tog upp exemplet med 

det kanadensiska gruvbolaget Gabriel Resources som stämt Rumänien på fyra (!) miljarder dollar för 

att inte tillåta en gruva i Rumänien (jag har skrivit om detta tidigare). Med CETAavtalet kan det bli 

fler av sådana stämningar, och då även mot Sverige. Det anmärkningsvärda var hur Fridolin svarade. 

Inte för en sekund kritiserade han det grundläggande problemet med att företag ska kunna få stämma 

stater utanför det ordinarie rättsväsendet.  

     Se klippet och läs mer: https://jensholm.se/2017/01/12/ska-mp-borja-hylla-handelsdogmen/  

 

Nollutsläpp när? 

Regeringen har ett intressant initiativ om ett Fossilfritt välfärdsland. Men när regeringens, annars helt 

utmärkte, samordnare för projektet vid upprepade tillfällen har sagt att vi ska ha nollutsläpp till 2050 

blir jag oroad. 2050 är för sent, och dessutom senare än det ”senast 2045” som vi enades om i 

Miljömålsberedningen. Läs min skriftliga fråga till klimatminister Isabella Lövin: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/nollutslapp_H411617  

 

FRA, regeringen och integriteten 

Läs vår motion på regeringens skrivelse om hur FRA hanterar integritetskänsliga uppgifter. Till 

skillnad mot regeringen tycker vi att det finns rätt mycket att anmärka på: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-regeringens-

skrivelse-20161770_H4023570  

 

Flygets och konsumtionens utsläpp 

Missade du mina interpellationsdebatter innan juluppehållet om flygets och konsumtionens utsläpp. 

Du hittar dem här: https://jensholm.se/2016/12/20/debatter-om-flyg-konsumtion-och-utslapp/  

 

Bangladesh nästa 

Nu är det klart! Jag har fått bidrag från talmannen för att göra en resa till Bangladesh för att bl a se hur 

man arbetar med klimatfrågan. Bangladesh är ju ett av världens mest klimathotade länder. Men i 

landet görs också mycket bra, men man behöver mer stöd från omvärlden. Det blir spännande! Så, i 

början av februari kan det komma ett nyhetsbrev från Dhaka eller annan plats i landet. 

 

På gång 

Ti 18.15 ABF Sthlm Jag diskuterar oljan och behovet av att fasa ut den med bl a Åsa Romson (MP). 

Fr 9.00 EU-nämnd med bl a ministrarna Magdalena Andersson och Sven-Erik Bucht 

 

Pressklipp 

Intervjuas av djurrättsaktivisten Martin Smedjeback 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUMHwFdL0Hc&feature=youtu.be  

Om vårt besök i Piteå och vikten av att använda restprodukterna fr massaindustrin på bästa sätt för 

klimat och biologisk mångfald.  

http://www.kuriren.nu/nyheter/partiledaren-pa-piteabesok-9087359.aspx 

Om en fiskedebatt jag deltog i för ett par veckor sedan 

http://www.fishsec.org/2017/01/03/germany-promises-move-towards-a-more-transparent-baltfish/ 

Jag skriver om den absurda stämningen mot Rumänien för att av miljöskäl inte tillåta en gruva 

http://www.etc.se/debatt/rumaniens-halsobudget-kan-ga-till-gruvbolag-fran-kanada  

Skriver om Blekinge Offshore 
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http://www.sydostran.se/insandare/omprova-beslutet-om-vindkraftsparken/ 

Kommenterar Blekinge Offshore 

http://www.altinget.se/miljo/artikel/hanobukten-ar-nordens-biscaya 

Kommenterar Blekinge Offshore 

http://effektmagasin.se/besvikelse-efter-regeringen-nej-till-vindkraftspark-i-hanobukten/ 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S I veckan kom regeringens lista över kommande propositioner. Förslag till ny djurskyddslag finns 

överhuvudtaget inte ens med. Det innebär att det inte kommer något förslag om ny djurskyddslag 

förrän tidigast till hösten 2017. Vilket svek mot djuren! Jag kommer lyfta frågan mot regeringen. 
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