
Riksdagen, 2017-11-17 

 

Hej alla, 

Klimattoppmötet COP23 går in på sina sista skälvande timmar. Och återigen ser vi ett stort gap mellan 

vad som behöver göras och vad världens miljö- och klimatministrar åtar sig att göra. Jag tror på det 

goda exemplets makt. Om vi i Sverige visar att det går att värma hus utan olja och kol, ställa om 

industrin och minska utsläppen från transporterna lovar jag att andra kommer att haka på. Men vi är 

tyvärr inte där ännu. Jag skriver i ETC vad klimatminister Isabella Lövin borde säga och göra just nu: 

https://www.etc.se/debatt/infor-slutforhandlingarna-hoj-ambitionerna-i-bonn  

 

På tal om toppmöten 

Som ni vet pågår det sociala toppmötet i Göteborg just nu. Jag diskuterade detta med Stefan Löfven i 

onsdags. Det är förstås bra att EU-ledarna för en gångs skull pratar om något annat än konvergenskrav 

och avregleringar. Men en social pelare är inte vad som verkligen minskar arbetslösheten och 

klyftorna i EU. Läs mer: https://jensholm.se/2017/11/17/eu-och-ansvaret-for-klyftorna/  

 

Polisdebatt 

I går debatterade jag övergrepp mot poliser och andra företrädare för rättsväsendet. Det är helt 

oacceptabelt med tegelstenar mot polisbilar och ambulanser. De skyldiga ska sakas upp och dras inför 

rätta, men vi behöver också i grunden skapa ett bättre samhälle. Hårda tag mot brottsligheten måste gå 

hand i hand med det förebyggande arbetet. Annars lär vi få fortsätta att leva med konflikter och 

brottslighet. Se debatten och mina tre inlägg här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/aktuell-

debatt/aktuell-debatt-om-attacker-mot-rattsvasendet-_H5C120171116ad  

 

En liten seger för djuren 

I veckan har vi haft möte med den s k Gentekniknämnden. Ett av många möten här i riksdagen. På 

bordet fanns ett förslag om yttrande om nya regler för att göra djurförsök. Förslaget var inte alls bra 

när det bl a kunde tolkas som att det idag tas för stor hänsyn till djur idag. I vart fall, efter en lång 

diskussion – initierad av undertecknad – togs alla olycksaliga formuleringar bort. Det är sånt som kan 

hända en helt vanlig dag här i riksdagen, och den här gången gick det min och djurens väg. 

 

Miljökonsekvenser av krig 

Att krig har fruktansvärda effekter på människor är en självklarhet, men en mer bortglömd aspekt är 

hur miljön drabbas. Jag har fått två rapporter från Riksdagens utredningstjänst (RUT) som båda tar 

upp miljöaspekter från krig samt från försvarsmakten i sig. Genom att synliggöra hur miljön drabbas 

negativt kan vi få ännu ett argument mot upprustning och vapenskrammel. Läs mer: 

https://jensholm.se/2017/11/10/miljokonsekvenser-av-krig/  

 

Bly i flygplansbränsle? 

Visst borde det gå att få bort blyet även här? Läs min fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/bly-i-flygplansbransle_H511266  

 

Beställ boken: Om inte vi, vem? 

Vill du förbeställa boken så att du får den hemskickad direkt när den är klar troligen nån dag innan det 

officiella släppdatumet 28/11. Skicka ditt namn och adress direkt till info@sjosalaforlag.se Det 

kommer kosta 100 kr inkl frakt. 

 

På g 

Ti trol ca 15.30 debatt med Sven-Erik Bucht om försämrade villkor för grisar. Läs min IP: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/forsamrade-livsvillkor-for-

grisar_H51091  

To ca 16.10 debatt med Stefan Löfven om sociala toppmötet 

 

Pressklipp 

Skriver i Arbetarbladet om att politiken måste anpassa sig till klimatet och ekosystemen 
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http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/politiken-maste-anpassas-till-de-ramar-som-klimatet-och-vara-

ekosystem-satter-upp 

I ETC om COP23 

https://www.etc.se/debatt/infor-slutforhandlingarna-hoj-ambitionerna-i-bonn  

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Nu vill vi ha snö. Eller hur? 
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