
Enskede, 2017-04-28 

 

Hej alla, 

Vilken seger! För ett år sedan bråkade jag och flera andra på Vattenfalls årsstämma över att bolaget 

importerade kol från gruvor i Colombia där fackföreningsaktivister förföljdes och mördades. Igår var 

det dags igen för stämma. Och, vet ni vad? Vattenfalls ledning berättade nu att man hörsammat våra 

krav. Nu har man varit på plats i Colombia under tre veckors tid med ett undersökningsteam. Man har 

intervjuat fackföreningsledare och människorättsaktivister och man upprätthåller kontakt med ett 50-

tal organisationer. Nu kommer man ta fram en rapport om situationen i Cesarregionen, där gruvorna 

finns, och hur Vattenfall ska agera för att garantera arbetarnas och lokalbefolkningens rättigheter. 

Kanske slutar man helt och hållet med kolimporten. Ett stort steg framåt och det här visar att det lönar 

sig att trycka på. På sikt måste Vattenfall förstås upphöra att bränna kol och gas och investera allt i det 

förnybara, även det har Vattenfall lovat oss. Läs mer: https://jensholm.se/2017/04/27/vattenfall-

granskar-kolbrutaliteten-i-colombia/  

 

 

Nyckelbiotoper och hållbar skogspolitik 

Apropå att det lönar sig att protestera. I mars beslutade Skogsstyrelsen att avbryta inventeringen av s k 

nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden, i hela nordvästra Sverige. Om man inte längre 

inventerar vet man inte heller vad som finns och risken är uppenbar för att väldigt värdefull skog kan 

avverkas. Vi var många som protesterade mot detta. Jag har bl a krävt debatter med både 

landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog om detta. Bucht har vänt och 

vridit på sig inför debatten. Han ställde bl a in den debatt vi skulle haft i tisdags (se mer: 

https://jensholm.se/2017/04/24/skogen-och-ministerns-tigande/ ).  

     I vart fall, nu i veckan meddelade Skogsstyrelsen att man kommer att återuppta inventeringen av 

nyckelbiotoperna i området. En seger! Däremot är det fortfarande oklart vad de ska göra med de 

biotoper de hittar. Kommer de att registreras, kommer nya områden att markeras ut? Här måste vi 

fortsätta att trycka på. Därför blir mina debatter mot Skog (5/5) och Bucht (nu så sent som 19/5) 

viktiga. Men en halv seger har vi vunnit iallafall. 

  

Agerar regeringen mot de nykoloniala fiskeavtalen? 

I början av juni hålls ett internationellt havsmiljömöte i FNs regi i New York. Den svenska regeringen 

och klimat- och biståndsminister Isabella Lövin i synnerhet har varit initiativtagare till det angelägna 

mötet. Det är särskilt hållbarhetsmålet 14 om hav och marina resurser som står i fokus för mötet. Inom 

ramen för det målet ryms bl a en hållbar förvaltning av våra fiskeresurser. Som bekant är en stor del av 

världshaven redan nu utfiskade, så läget är akut. Eftersom Sverige kommer vara en tung aktör på 

mötet borde vi också ha möjligheter att påverka vad som sägs och vilka beslut som fattas. Kommer 

Lövin lyfta frågan om EUs och andra rika länders nykoloniala fiskeavtal med utvecklingsländer? Se 

min fråga och läs mer: https://jensholm.se/2017/04/27/tanker-regeringen-agera-mot-de-nykoloniala-

fiskeavtalen/  

 

Bottentrålning, kamerakontroll, fiskeavtal 

Igårkväll debatterade vi betänkandet MJU14, Fiskeripolitik i riksdagens kammare. Debatten handlade 

mycket om bottentrålning (som vi vill förbjuda), försöksverksamhet med kamerakontroll på 

fiskeflottor (som alla partier står bakom), nykoloniala fiskeavtal med utvecklingsländer (som vi vill 

göra om till biståndsprojekt för hållbart fiske) och mycket annat. Hela debatten kan ses här: 

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/fiskeripolitik_H401MJU14  

 

Skogspolitik 

Igår debatterade vi också skogspolitik. Läs mitt inlägg och se debatten här: 

https://jensholm.se/2017/04/27/hallbar-skogspolitik/  

 

Bort med bly från skogen 

Läs min skriftliga fråga till miljöminister Karolina Skog. https://jensholm.se/2017/04/26/bort-med-bly-

fran-skogen/  
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Första maj – Skövde 

Jag talar i Skövde på årets första maj. Avmarsch kl 13.15 från Helenaskolan, om du skulle ha vägarna 

förbi. 

 

Pressklipp 

Om att Skogsstyrelsen nu delvis backar efter vår kritik. 

http://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/skogsstyrelsen-backar   

Inför min debatt om tjuvjakt 

http://svenskjakt.se/start/nyhet/interpellation-om-tjuvjakt-till-riksdagen/ 

Om att Bucht förhalar den viktiga skogsdebatten 

http://www.altinget.se/miljo/artikel/bucht-har-inget-svar-om-skogsstyrelsens-paus 

 

På gång 

Må 1 maj, Skövde 

On Arrangerar rundabordssamtal i riksdagen om vegetarisk mat 

To Seminarium om djurskyddslagen, 12.00. Arr Djurens Rätt 

Fre EU-nämnd 

Lö Träffa V i Enskede, 11.00 i Sandsborg/Dalen 

 

Det var allt. Trevlig valborg och 1 maj, 

 

Jens 

 

P S De svenska storbankerna gjorde en rekordvinst på 28 miljarder kronor under det första kvartalet i 

år. Vem sa att det inte fanns pengar? 
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