
Riksdagen 2011-01-28 
 
Hej alla, 
 
Extradebatt om vargjakten 
Vi har just fått besked om att det blir en extradebatt om vargjakten. Det var vi i Vänsterpartiet 
som begärde en sådan förra veckan. Nu har de andra partierna godkänt detta. Troligen blir 
debatten ti 8/2 kl 14.30. Den lär sändas på både webb och SVT24, så alla intresserade ska 
kunna följa den.  
     Skälet till att vi begärde en extradebatt är att EU-kommissionen nu har inlett ett s k 
överträdelseförfarande mot Sverige för brott mot art- och habitatdirektivet (vargen är ju en 
utrotningshotad art). Det här blir ett utmärkt tillfälle att sätta press på regeringen och, 
förhoppningsvis, få dem att erkänna att vargjakten är ett misstag som aldrig ska upprepas. 
 
Sälj inte utsläppsrätterna 
Missa inte min och Jonas Sjöstedts debattartikel om risken för att regeringen kan sälja det 
svenska överskottet av utsläppsrätter. Det skulle i praktiken leda till att många av de 
minskningar som svenska folket har gjort kan brännas upp i ett kolkraftverk i ett annat land. 
Så kan vi ju inte ha det. En moderat har bemött vårt inlägg, och vi har svarat på det. Se: 
http://jensholm.se/2011/01/23/hindra-inte-folkets-anstrangningar/  
     Jag har just, tillsammans med S och MP, haft en interpellationsdebatt mot miljöminister 
Andreas Carlgren om detta. Tyvärr så säger han inte klart och tydligt att det svenska 
överskottet inte ska säljas. Det verkar alltmer som att det är moderaterna som styr 
miljöpolitiken på regeringskansliet. Oroväckande.  
 
Filmvisning: Sanningen om köttet 
Missa inte detta unika tillfälle att se Meat the Truth den lika faktaspäckade och som roliga 
filmen om köttindustrins effekter på klimatet. Jag visade den i EU-parlamentet när den just 
hade kommit ut, och den gjorde succé. Onsdag 9/2 kl 9.30-12.00. Vi bjuder på veggomackor 
och fika. Vill du komma? Se mer på: http://jensholm.se/2011/01/21/sanningen-om-kottet-till-
riksdagen/  
 
En av 100 miljömäktiga 
Oj, vad kul. Jag är en av Sveriges 100 mäktigaste personer för miljön, närmare bestämt nr 34. 
Detta enligt tidningen Miljöaktuellt. Högre än både Anders Borg (M) och Eskil Erlandsson 
(C). Alltid nåt… http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.365341/sveriges-100-miljomaktigaste---
hela-listan
 
Sahara Marathon 
Det känns långt borta både mentalt och rent fysiskt, men Sahara Marathon kryper sig på. Nu 
är det mindre än en månad kvar tills jag den 28/2 springer de 42 195 metrarna mellan tre 
flyktingläger i Saharas öken. I förrgår köpte jag nya joggingskor, idag hoppas jag komma ut 
på en tur medan det fortfarande är ljust ute och på måndag går jag till den algeriska 
ambassaden och ansöker om visum. Orkar jag springa fyra mil i öknen? Det undrar jag ibland. 
Det är väl bara att ligga i med träningen… 
 
EUs nykoloniala fiskeavtal 
Under våren kommer flera av EUs fiskeavtal med utvecklingsländer att omförhandlas. 
Avtalen är hårt kritiserade från olika perspektiv. Ändå diskuteras sällan fiskeavtalen i 
offentliga församlingar. Därför lämnade jag in en interpellation igår om dessa avtal. Särskilt 
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avtalet med Marocko är aktuellt. Inom kort ska det förnyas. Kommer regeringen ge klartecken 
till att Marocko kan sälja ut fiskerättigheter till Europeiska fiskefartyg från Västsahara? Hur 
ser man på andra nykoloniala fiskeavtal? Det vill jag ha svar på i min interpellation. 
     Jag har också tagit upp frågan i miljöutskottet och begärt särskilda överläggningar med 
regeringen om EUs fiskeavtal. Det blir spännande och lär bli av de närmsta veckorna.  
 
Kött och CDM på miljöutskottet 
På tal om miljöutskottet. Igår hade vi en första behandling av Vänsterpartiets motion kring att 
minska köttkonsumtionen. Tyvärr fick vi bara stöd från MP om kraven på en minskad 
köttkonsumtion och kring vegetariska dagar. Synd. Det blev i alla fall ett rödgrönt stöd för 
Vänsterpartiets motion kring att stoppa användningen av billiga exportkrediter, CDM-projekt. 
Tyvärr finns det en borgerlig-SD-majoritet, så det blir svårt att få igenom det kravet. Nu 
väntar en till utskottsbehandling och sedan omröstning i riksdagen om kanske en månad.  
 
Det var allt. Trevlig helg! 
 
Jens 
www.jensholm.se  
 
P S vad glad jag blir över att Telia och andra telekomoperatörer ryter till om 
datalagringsdirektivet. Trycker växer för Vs och MPs krav om minoritetsbordläggning. Den 
frågan avgörs i februari/mars. 
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