Riksdagen, 2017-05-05
Hej alla,
Ofta hamnar internationella avtal i konflikt med en progressiv miljöpolitik. När Indien för ett par år
sedan ville bygga en av världens största solcellsparker blev man stämda av USA som ansåg sig
diskriminerade när en del av panelerna skulle tillverkas i Indien. I en tvist i WTO förlorade Indien
sedan. Indien hänvisade till artikel XX i GATT-avtalet. Artikel XX är ett s k generellt undantag som
ger länder rätt att hänvisa till t ex miljön för att vidta åtgärder som går i strid med en strikt tolkning av
handelsprinciperna. Men miljöhänsynen i artikel XX fick rucka på foten, den gången liksom nästan
alla andra gånger länder har försökt använda artikeln. Kanske är det för att artikeln är från 1947 och
inte har ändrats sedan dess. Sedan 1947 har en del hänt, vi har fått klimatavtal och internationella
konventioner för miljö och klimat. I vart fall; idag på EU-nämnden lyfte jag vikten av att ett land som
Sverige verkar för att artikel XX moderniseras så att miljö kan överordnas handel. WTO ska nämligen
ha toppmöte i slutet av i år och EU håller på att ta fram en gemensam ståndpunkt. Statssekreterare
Oscar Stenström tackade för mitt inspel och lovade att återkomma i frågan. Det hoppas jag. Om inte
Sverige driver miljön i handelssammanhang vem ska då göra det? Fortsättning följer.
Alla miljömål måste nås
Jag debatterade idag mot miljöminister Karolina Skog om det faktum att vi i Sverige endast ser ut att
nå två av våra 16 miljömål. Mycket mer måste göras. När får vi t ex sanktionsavgifter i skogsbruket,
stopp för bottentrålning, förbud mot blyammunition, separat utsläppsmål för de konsumtionsrelaterade
utsläppen, mer pengar till fler naturreservat m m var några av de konkreta förslag som jag tog upp för
att fler miljömål ska kunna nås. I vanlig ordning fick jag inte klara besked om allt, men om en del.
Dessutom görs en del bra i budgeten, men det behövs mer. Hela debatten kan ses här:
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/nya-atgarder-formiljomalen_H410442
Samtal kring vego
Jag arrangerade med Sofia Arkelsten (M) i veckan rundabordssamtalet Mer växtbaserad mat – hur
når vi dit? Riktigt inspirerande att höra om alla baljväxter, linser, ärter, bönor, som Nordisk råvara nu
förädlar med stor framgång. Det finns mängder med grödor som var självklara näringsintag i Sverige
för ett sekel sedan. Nu återupptäcks de och blir klimatsmart mat på våra tallrikar. Tänk om vi kunde få
en bred politisk enighet kring mer vego och mindre kött. Regeringen har lagt fram en
livsmedelsstrategi, där har vi i Vänsterpartiet fått in en del viktiga skrivningar om vegetarisk och
hållbar mat. Det finns en del att bygga på. Läs mer: https://jensholm.se/2017/05/04/samtal-for-mervego/
Miljöministern duckar om blyammunitionen
Regeringen törs inte förbjuda bly i jaktammunition trots att det har så negativa miljö- och
hälsokonsekvenser. Och, ja alternativ finns. Se svaret på min fråga:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/_H4111262
Vattenfalls kolförsäljning
Gjorde regeringen en social & miljömässig konsekvensanalys inför försäljningen av Vattenfalls
brunkol? Se min fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftligfraga/konsekvensanalys-infor-forsaljningen-av_H4111328
1 maj
Vilken härlig 1 maj det var. Bangladesh, klimat, arbetstidsförkortning, en modern vänster, CETA var
några av de saker jag tog upp i mitt tal. Det finns att läsa här:
https://jensholm.se/2017/05/01/1-maj-2017/
Industrins utsläpp ökar
Helt färska siffror från Naturvårdsverket visar att industrins utsläpp ökar i Sverige och att utsläppen
totalt inte minskar. Mer måste göras och det brådskar. Här är statistiken

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Innovativ-industri-ar-avgorande-forklimatet-/
Pressklipp
Om att nu även miljöministern ställer in skogsdebatt med mig. Vad är detta...
http://www.altinget.se/miljo/artikel/ministrarnas-aaterbud-visar-att-nyckelbiotoperna-ar-en-svaarfraaga
1 maj i Skövde
http://sla.se/skovde/2017/05/01/roda-fanor-i-solskenet
1 maj i Skövde
http://www.skovdenyheter.se/article/solsken-och-entusiasm-vid-1-maj-firandet/
Min fråga om Vattenfalls kolförsäljning
http://www.aktuellhallbarhet.se/regeringen-pressas-om-brunkolsforsaljning-riksdagen/
På gång
Imorgon vid 11.00. Träffa V i Enskede, Dalen/Sandsborg
On votering
To Arrangerar seminariet: Fikru Maru – fängslad i fyra år, riksdagen 11.00
To votering
Lö 13/5 springer Kungsholmen runt
Det var allt,
Jens
P S Vet inte hur många som såg debatten mellan Emmanuel Macron och Marine le Pen på fransk
TV i veckan. Nej, ingen av dem är nån favorit, men måste säga att Macron utklassade le Pen i de
avsnitt som jag såg. Det förvånade mig när jag hört att le Pen ska vara en skicklig demagog och
Macron har jag inte sett mycket av. Kan vänstern trycka på honom för en bättre ekonomisk politik kan
styret med honom kanske bli bättre än väntat. Le Pen slipper vi iallafall, annars lovar jag att äta upp
min vintermössa.

