
Riksdagen, 2017-05-12 

 

Hej alla, 

Idag är det på dagen fyra år sedan den svenske hjärtläkaren Fikru Maru fängslades i Etiopien. Han är 

utsatt för en kafkaartad rättsprocess där han först anklagades för att ha smugglat in olagligt material. 

Det har han nu frikänts från. Nu har han istället blivit anklagad för ”terrorism” och ett fängelseupplopp 

(då han inte ens var på plats i fängelset). Varför är det så tyst i frågan? Igår arrangerade jag och flera 

andra ett seminarium om Fikru. Vi kommer höja trycket i frågan. Sverige och EU måste verka för att 

han snarast friges.  

 

Klimatdebatt 

Vi har just haft en debatt om klimatförändringen. Klimatminister Isabella Lövin deltog bland annat. 

Jag frågade om när de konsumtionsrelaterade utsläppen, t ex kött och flyg kommer att få konkreta mål 

och åtgärder för minskning. De borgerliga kritiserade jag för att tillämpa ”jamen-strategin”. Att säga ja 

till klimatförslag, men med ett men som i nästa andetag avfärdar det (ja till klimatskatter, men inte på 

flyg och lastbilar, ja till ökade klimatanslag i budgeten, men ändå ska klimatbudgeten skäras ned med 

en fjärdedel o s v). Se hela debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/aktuell-

debatt/aktuell-debatt-om-klimatforandringar_H4C120170512ad (i skrivande stund laddas inte 

anförandena upp, men det är nog löst snart). 

 

Vattenfall och kolförsäljningen 

Jag har nu fått svar från näringsminister Mikael Damberg om socio- och miljökonsekvensanalys av 

Vattenfalls kolförsäljning. Läs mer: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-

fraga/konsekvensanalys-infor-forsaljningen-av_H4111328  

 

Förbättra elcertifikatsystemet 

Vi tycker inte att regeringens förslag om utökning av antalet elcertifikat för att stimulera förnybar 

energi är tillräckligt bra. Vi lägger därför fram en motion där vi föreslår en del förbättringar. Vi vill t 

ex ta bort torven ur systemet, eftersom det inte är en förnybar energikälla. Industrins undantag från att 

vara med och finansiera elcertifikaten måste tas bort. Vi vill också att regeringen ska ta fram förslag på 

att särskilt stimulera havsbaserad vindkraft. Läs hela motionen: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201617179-

nytt-mal-for_H4023738  

 

Ta strid mot EUs nykoloniala fiskeavtal 

Jag ser fram emot att debattera EUs nykoloniala fiskeavtal med bistånds- och klimatminister Isabella 

Lövin. Hennes kritik av EUs fiskeavtal med utvecklingsländer i Afrika var ju skoningslös när hennes 

bok ”Tyst hav” kom för tio år sedan. Visst lyfter väl hon kritiken på den stora havsmiljökonferensen i 

juni? Läs min interpellation: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/havskonferensen-och-fiskeavtalen_H410504  

 

Skriv på mot EUs djurtransporter 

Skriv på Djurens Rätts petition mot EUs djurtransporter: 

https://www.djurensratt.se/blixtaktion/stopthetrucks#!/  

 

Förlag 

Vill bara skvallra om att jag har haft möten med några spännande förlag. Ja, jättespännande. 

Återkommer snart i ämnet. 

 

Pressklipp 

Om vårt seminarium om Fikru Maru 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6694568  

Mer om seminariet (artikeln verkar dock låst) 

https://www.helahalsingland.se/logga-in/fikru-marus-fall-togs-upp-i-riksdagen-hans-situation-ar-

oacceptabel 
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Mer om Fikru 

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/sjolund-hur-svarar-sverige-pa-en-diktaturs-krumbukter 

 

På gång 

Lö Springer Kungsholmen runt, kl 12.00 Rålambshovsparken 

Må Debatt Återvinningsindustrierna, Hotel Continental Sthlm 

Fre Interpellationsdebatter med Sven-Erik Bucht, illegal jakt och skogspolitik 

Lö 20/5 14.00 Demo mot CETA, Mynttorget 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

Det visste vi, men bra att påminnas; ett bedövande stort stöd för att minskade inkomstklyftor. Dags för 

handling! http://www.dn.se/debatt/stort-valjarstod-for-att-minska-ekonomiska-klyftor/  
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