
Sjöstaden, 2011-02-25 
 
Hej alla, 
Vad härligt med vinterkyla, men snart räcker det faktiskt för min del. -3 tre idag, 
känns som värsta sommarvärmen. Idag jobbar jag hemifrån med en snuvig son vid 
min sida. 
 
Sahara Marathon 
Imorgon tar jag flyget till Paris, sedan Alger och mitt i natten landar jag i ökenstaden 
Tindouf, i sydvästra Algeriet. Väl där hoppas jag bli mött av någon representant för de 
flyktingläger där de 170 000 sahariska flyktingarna lever. På söndag, den 27 februari, 
är det Västsaharas nationaldag. Den kommer att firas stort i flyktinglägren, bland 
annat med en resa in i den befriade delen av Västsahara (alltså den 1/3-del av landets 
yta som Marocko inte lyckas ockupera). Måndag den 28 februari är min stora dag. Då 
går Sahara Marathon av stapeln. 42 mil mellan flyktinglägren, med vätskekontroll var 
tredje kilometer. Det kommer garanterat bli en upplevelse. Just nu är det 28 grader 
varmt i Tindouf, så kylan härhemma är som bortblåst. 
     Jag kommer att göra mitt bästa för att rapportera om loppet på www.jensholm.se 
och Facebook. Förhoppningsvis kan ni också få ett nyhetsbrev direkt från Saharas 
öken. Håll utkik! 
 
Plenifritt 
Den här veckan har varit plenifri. Inga sammanträden eller voteringar i riksdagen. 
Himla skönt. Jag har haft tid att åtminstone hyfsat kunna beta av viktiga frågor på min 
att-göralista. Jag hade också tid med en himla bra dag i Malmö i tisdags. Besök vid 
biogastillverkning, bostadsområdet Augustenlund, Turning torso och mycket annat. 
Läs gärna på: http://jensholm.se/2011/02/22/klimatbesok-i-malmo/ 
 
Tunisien, Egypten, Libyen… 
Underbart att det rör på sig i Nordafrika. Men kan ingen få stopp på Muammar 
Khadaffi och alla andra förstockade diktatorer i regionen? Visst hade Sverige kunnat 
spela en mycket mer aktiv roll? Vi hade kunnat undvika att sälja vapen. Vi hade 
kunnat sätta press på regimerna med våra handelsavtal. Handelsminister Ewa 

Björling (M) borde ha avstått från propagandaresan till Marocko, våren 2009. Vi 
hade aktivt kunnat stötta den nedtryckta oppositionen. Men inget av detta har gjorts. 
Ett rejält underkännande av svensk utrikespolitik. 
    Min tidigare kollega José Gutierrez skrev för några dagar sedan om hur EU 
gynnar diktaturen och ockupationsmakten Marocko: http://svtdebatt.se/2011/02/eu-
pengar-starker-diktaturen-i-marocko/ Idag tar DN upp Sveriges och EUs 
understödjande av diktaturerna i Nordafrika. http://www.dn.se/ekonomi/miljarder-i-
stod-till-diktaturer Vilken dubbelmoral! 
     Vad händer härnäst? Jag hoppas att Khadaffi försvinner snarast från Libyen och att 
landet kan utvecklas demokratiskt och fredligt. Även i Algeriet och Marocko kokar 
det. Kanske ser vi snart ett mer koordinerar motstånd även där? Förhoppningsvis kan 
ländernas befolkningar kasta ut sina diktatorer utan våld. Förhoppningsvis är det lugnt 
i Algeriet när jag är där, tänker jag när jag bara ser till mig själv… 
 
Platt fall för USA 
Häromdagen berättade Svenska Dagbladet hur USA fick den svenska regeringen att 
tona ned klimatkritiken mot USA. Det är egentligen samma Wikileakshistoria som jag 



försökte få miljöminister Andreas Carlgren att svara på inför jul. Det är extremt 
upprörande att USA genom sin ambassad i Stockholm har lyckats ändra den svenska 
klimatpolitiken från att stå på de fattigas sida till att framställa Kina, Brasilien och 
andra framväxande ekonomier som det stora hotet för klimatet. USA, landet utan 
internationella klimatåtaganden, men med en av världens absolut högsta utsläpp, har 
man börjat stryka medhårs. Så agerar en tvättäkta högerregering.  
 
Vindinterpellation 
Läs min senaste interpellation. Centern har lovat satsningar på vindkraften, men i 
regeringen försvårar de med kommunalt veto, uttagsskatt och annat. Vad säger Maud 
Olofsson om det? Debatt i kammaren 12 april. 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GY10228  
 
Datalagringen 
På onsdag 9 mars kl 8.30 arrangerar V och MP en frukosthearing om vikten av att inte 
införa Datalagringsdirektivet. Intresserad? Mejla mig så får du en plats. 
 
Nästa vecka (ett urval) 
Må: Sahara Marathon 
To: Klimatdebatt i riksdagen (efter lunch), flera av mina motioner behandlas, bland 
annat de om CDM och köttkonsumtion 
Fre: Besök av Naturskyddsföreningens traineeprogram (framtidens miljömakthavare), 
spännande 
 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 
www.jensholm.se  
P S  
Några pressklipp där jag är med: 
http://www.arbetarenzenit.se/%E2%80%9Doklara-miljomal%E2%80%9D/ 
http://www.politikerbloggen.se/2011/02/22/42953/ 
http://jensholm.se/2011/02/22/stoppa-statens-kop-av-utslappskrediter/ 
 


