
Riksdagen, 2010-11-29 
 
Nyhetsbrev Jens Holm 
 
Hej alla, 
Underbart med snö och kyla, eller hur? Morgnar när man ser att det är -10 grader är det svårt 
att tro att 2010 troligen går till historien som det varmaste året någonsin, men så ser det ut att 
bli om man tittar på temperaturerna över hela jordklotet. Vi måste med andra ord fortsätta att 
driva klimatfrågorna. Med oförminskad styrka. 
 
Till alla nya läsare 
Det har de senaste veckorna tillkommit rätt många nya prenumeranter på detta nyhetsbrev. 
Vad kul! Och välkomna som läsare! För de som inte redan vet: sprid gärna nyhetsbrevet 
vidare till kompisar (de kan prenumerera genom att skriva upp adressen på www.jensholm.se 
eller mejla mig direkt), bli gärna vän med mig på Facebook och följ gärna vad jag skriver på 
twitter.com/holmjens och på min vanliga blogg: www.jensholm.se  
  
Ej till Cancún 
Det visade sig omöjligt att få tillträde till toppmötesområdet vid klimattoppmötet i Cancún, 
som börjar idag. Därför åker jag inte, trots att jag fått min finansiering från riksdagen. 
Miljöminister Andreas Carlgren hade kunnat lösa frågan väldigt enkelt, genom att sätta upp 
mitt namn över de svenskar som reser dit från regeringen. Men Carlgren vill uppenbarligen 
inte ha några kritiker på plats och sa därför nej till min förfrågan. Trist. Men det går förstås att 
granska den svenska regeringens göranden och låtanden i Cancún även härifrån. Och det 
kommer förstås att göras. 
 
Regeringen fuskar om utsläppen 
På tal om att granska regeringens klimatpolitik. Läs gärna min och Jonas Sjöstedts 
debattartikel från Svenska Dagbladet igår: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringen-
fuskar-om-utslappen_5742489.svd  
 
Inga pengar till bankerna 
Regeringen har beslutat att låna ut närmare sex miljarder kronor till Irland. Det kan låta 
generöst, men pengarna kommer bara att gå till att rädda irländska, tyska, brittiska och andra 
banker som har gjort gigantiska och helt oansvariga utlåningar till den irländska 
bubbelekonomin. Svenska skattepengar till att rädda banker och det prestigefulla 
europrojektet? Nej. Därför sa Vänsterpartiet nej till lånet när vi blev tillfrågade av 
finansminister Anders Borg på gårdagens EU-nämnd. Ett solidaritetslån som går till att skapa 
nya jobb och göra stora investeringar för att få den reella ekonomin på fötter igen, som 
irländska LO har föreslaget, visst det stödjer vi förstås. Men det var tyvärr inte vad Anders 
Borg föreslog. 
 
Maratonmötet i EU-nämnden 
På tal om EU-nämnden. Jag är ju suppleant i där och vår ordinarie ledamot Jonas Sjöstedt 
hade rest till Umeå så i fredags var jag med på mitt första sammanträde med EU-nämnden. 
Lite av ett parlamentarikernas maratonlopp. Eller vad sägs om ett möte nonstop från 9.30 till 
15.00 med 45 dagordningspunkter. Sex ministrar (var och en med ett entourage på sju, åtta 
sekreterare) och två statssekreterare avlöste varandra och sökte stöd för regeringens politik i 
en mängd EU-frågor: I allt från djuphavsfiske, jordbruksreformen, integritetskränkande avtal 
med USA, järnvägsavregleringar och det irländska lånet (som diskuterades även här). Det 
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blev elva reservationer från min och Vänsterpartiets sida. Flera av dessa tillsammans med MP 
och några där också S var med.  
 
Avregleringsvansinnet 
En av de frågor som vi debatterade på EU-nämnden var EUs förslag om inrättandet av ett 
”gemensamt järnvägsområde”. EU kräver bland annat att all järnvägstrafik ska avregleras (för 
den som vill borra ned sig i frågan, läs t ex avregleringsparagrafen Art 14). Det blev förstås en 
solklar V-reservation på den punkten. Avregleringar och privatiseringar av grundläggande 
infrastruktur är ju dumt av många skäl. Men ibland lägger EU krokben på sig självt. Jag läste 
nyligen ett annat EU-förslag där man ville ha bättre koordinering av tidtabeller och annat. Och 
man uppmande därför tågoperatörerna att samabeta bättre. Fantastiskt, först kräver man att 
järnvägstrafiken ska avregleras i hela EU och att man ska konkurrera med varandra. Sedan, 
när det passar, manar man till samarbete. Tokhögerpolitiken i ett nötskal. 
 
Vargjakt – nej tack! 
Trots alldeles ny kritik från EU och fortsatt underkänt av forskare och frivilligorganisationer 
förbereder regeringen för ny licensjakt på vargar. Nej, tack säger vi: 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vansterpartiet/pressrelease/view/vargjakt-vintern-
2011-529641
 
Frågor till regeringen 
Läs gärna mina senaste frågor och interpellationer: 
http://jensholm.se/2010/11/25/bisfenol-vastsahara-matval/
På tisdag 7 december troligen kl 13.00 debatterar jag med landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson angående min interpellation om varför livsmedelsverkets utmärkta Miljösmarta 
kostråd har dragits tillbaka. Det sänds som vanligt i SVT24, tror jag i alla fall. Annars via 
riksdagen.se 
 
Hur påverkas barnen av klimatet? 
På torsdag kl 8.00-9.30 arrangerar jag och Vänsterpartiet tillsammans med organisationen 
Plan ett frukostseminarium om hur barnen drabbas av ett förändrat klimat. Välkomna, men 
anmäl dig först. Läs mer här: 
http://jensholm.se/2010/11/29/barnen-och-klimatet/
 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 
www.jensholm.se  
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