
Riksdagen, 2017-03-17 

 

Hej alla, 

Träffade just den kurdiske politikern Faysal Sariyildiz här i riksdagen. Faysal representerar 

oppositionspartiet HDP, det parti som drabbas värst av president Tayyip Erdogans repression. Faysal 

är vald från staden Cizre i det kurdisktdominerade östra Turkiet. Nu sitter över 4000 av HDPs 

medlemmar i fängelse eller häkte, inklusive deras två partiledare och 13 av deras 59 nationella 

parlamentariker. Faysal är nu på besök i Europa och osäker på om han kan återvända till sitt land. 

Hemma i Turkiet väntar en häktningsorder och det finns risk för att hans parlamentarikerplats kommer 

dras in. Detta endast för att han som HDPföreträdare motsätter sig Erdogans politik och står upp för 

kurdernas rättigheter. Jag och Vänsterpartiet kommer göra allt vi kan för att varenda politisk fånge i 

Turkiet ska friges och att partier som HDP kan agera fritt, som de folkvalda företrädare de är.  

 

Arbetet med nyckelbiotoper måste fortsätta 

Skogsstyrelsens generaldirektör har stoppat inventeringen och registreringen av s k nyckelbiotoper i 

ett område från norra Värmland ända upp till Kiruna. Nyckelbiotoper är skogsområden av mycket högt 

naturvärde. Om man slutar att kartlägga dessa vet man inte heller vad som finns. Med andra ord, det 

finns en uppenbar risk för att områden med helt omistliga naturvärden kommer att omintetgöras av 

skogsbolagens maskiner. Tänker verkligen vår regering låta detta ske helt? Jag hoppas inte det. Därför 

tog jag upp frågan igår med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och har gjort interpellationer i 

ämnet. Läs mer här: https://jensholm.se/2017/03/17/arbetet-med-nyckelbiotoper-maste-fortsatta/  

 

EU, biologisk mångfald, naturvård 

På tal om debatter. Jag har haft ett antal under veckan. Se dem här: 

https://jensholm.se/2017/03/16/eu-biologisk-mangfald-naturvard/  

 

Inga vapen till Colombia 

Vilken otroligt dålig tajming! Näringsminister Mikael Damberg har rest till Colombia för att skriva 

på ett avtal om vapenförsäljning. Just när Colombia har antagit ett fredsavtal, ska Sverige då hjälpa till 

att rusta för krig? Det är inte mer vapen Colombia behöver – däremot hjälp med att bygga ett fredligt 

och rättvist land. Kan inte det vara Sveriges roll? 

 

Pressklipp 

Om att vi pressar regeringen om nyckelbiotoper 

http://effektmagasin.se/vansterpartiet-skogsstyrelsens-beslut-ar-oacceptabelt/ 

 

På gång 

Lö Distriktsårskonferens Vänsterpartiet i Storstockholm 

On 12.00 Grand hotel, debatt om vatten och miljö 

Lö springer Tunnelloppet 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Såg filmen Lion nu i veckan. Vilken film! Handlar om en liten pojke i Indien som tappar bort sin 

familj. 20 år senare börjar han söka sina rötter. Hittar han tillbaka till sin mamma och sina syskon? Det 

får du se i filmen, som bygger på en sann historia. 
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