
 
Riksdagen, 2011-03-16 
 
Hej alla, 

Seger mot övervakningssamhället 
Ibland känns det riktigt meningsfullt att rösta i kammaren. Som idag. Idag röstade vi för att 
bordlägga datalagringsdirektivet i minst ett år. Vi röstade också mot regeringens planer på att 
flera statliga företag. Nu har vi ett år på oss att övertyga EU om att datalagring är en 
integritetskränkande metod som borde kastas i papperskorgen. Vårt nej till datalagringen 
kommer garanterat att sprida sig runt om i Europa. Det är ju fortfarande sex länder, inklusive 
Norge som inte infört direktivet. I Tyskland och Rumänien har direktivet dessutom 
ogiltigförklarats av respektive författningsdomstol. Direktivet håller just nu på att utvärderas 
av EU-kommissionen. Kanske kan dagens minoritetsbordläggning väcka förnuftet i Europa? 
Kanske tar vi nu ett första viktigt steg bort från storebrorssamhället? Jag är försiktigt 
hoppfull… 
     Röstsiffrorna för att bordlägga datalagringen blev: 62 för, 281 mot och 6 som inte var 
närvarande. Eftersom det räcker med en 1/6-del av riksdagens ledamöter så räckte 62 röster 
gott och väl. Vi röstade också på Vs och MPs förslag att avslå direktivet helt och hållet. Där 
blev röstsiffrorna: 45 för avslag, 296 för antagande, 1 avstod och 7 var ej närvarande.  

Seger mot privatiseringar 
Fantastiskt bra också att vi lyckades stoppa regeringens planer på att sälja ut de statliga 
företagen. De som vi röstade om idag var SSAB, Posten, Telia och Vattenfall. Nu kommer de 
att fortsätta att vara gemensamt (eller delvis gemensamt) ägda och kan leverera vinst och 
mervärde till svenska folket. Röstsiffrorna: 172 mot utförsäljning, 170 för. 
     På tal om privatiseringar. Vänsterpartiet startar nu en kampanj för Världens bästa sjukvård. 
Syftet är att stärka kvalitén i vården och motarbeta privatiseringar. Är det rimligt att flera 
miljarder kronor flyttas som vinster från vården till skatteparadis och aktiebolag? Nej. Därför 
vill vi inte ha vinstintressen inom vården. Se vår rapport: http://bit.ly/dS6bTt Senare under 
året kommer fler kampanjer mot privatiseringar av välfärden. 

Fler segrar imorgon – transfettsförbud? 
Om en timme är det dags för debatt i kammaren om livsmedelspolitik. Jag kommer bland 
annat att ta upp: förbud mot transfetter, förbjud azofärger, inför obligatorisk 
ursprungsmärkning på allt kött och märk allt livsmedel som framställts med GMO (ex vis kött 
som producerats med GMO-foder). Som det ser ut nu kan det bli en majoritet för vårt förslag 
om transfetter. Det vore fantastiskt. När jag satt i EU-parlamentet röstade vi hösten 2008 för 
ett sådant förbud. Jag har sedan tryckt på regeringen ett antal gånger, men intresset har varit 
noll. Nu kanske det är dags att få bort en av de sämsta sorters fetterna. Beslut imorgon kl 
16.00. 

Kärnkraftskatastrofen i Japan 
Det som just nu händer i Japan är en fruktansvärd tragedi. Samtidigt påminner 
händelseförloppet oss om att kärnkraften är en farlig energikälla och att det alltid föreligger en 
risk för en allvarlig olycka. Japan är en av världens främsta kärnkraftsnationer med den allra 
senaste tekniken och kunskapen. Trots det kunde de inte åtgärda felen i kärnkraftverken som 
uppstod i samband med jordbävningen. Det som inte kunde eller fick hända har hänt. Detta 
borde stämma till eftertanke. Idag kritiserar jag och Kent Persson (V) i Svenska Dagbladet 
regeringens kärnkraftspolitik. Det minsta man borde kunna kräva är att man drar tillbaka 



beslutet om att tillåta tio nya reaktorer. Satsa pengarna på det förnybara istället! Läs vårt 
inlägg på: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ingen-saker-forvaring-for-
karnavfallet_6008167.svd 

Granska regeringens klimatpolitik hårdare 
Jag och Jonas Sjöstedt (V)fick in en debattartikel på DN-debatt (dock bara nätet) om 
regeringens klimatpolitik. Vi tycker att regeringen flyr från sitt ansvar, inte minst när en sådan 
stor del av klimatåtgärderna ska göras med utsläppskrediter. Nu har vi fått ett tungt stöd för 
vår kritik i den rapport som kom från Riksrevisionen nyligen. Läs vårt inlägg om allt detta på: 
http://jensholm.se/2011/03/07/regeringens-klimatpolitik-bor-granskas-hardare/  

Frågor och interpellationer 
Jag har skickat in en hel del frågor och interpellationer till regeringen på sistone. Nyligen var 
det en journalist som konstaterade att jag var den ledamot som ställt flest frågor till 
miljöminister Andreas Carlgren (C). Kul! Jag önskar att jag hann skriva om dessa viktiga 
frågor mer, men jag gör inte det i dagsläget. Den som vill läsa frågorna, interpellationerna 
samt de svar som jag får gör det enklast på riksdagen.se (se i vänstermarginalen om skriftliga 
frågor och interpellationer, sök på ”ledamot” så hittar ni mitt namn). 

Endast 20 för minskad köttkonsumtion 
Man blir tvungen att konstatera det högt och ljudligt: riksdagen är inte Sveriges mest 
progressiva församling. Det som alltfler forskare, FAO, Naturvårdsverket och i princip vilken 
skolklass som helst är överens om; nämligen att vi måste äta mindre kött, är ingen självklarhet 
i riksdagen. Förra veckan röstade riksdagen på min och Vänsterpartiets motion med förslag på 
en minskad köttkonsumtion. 20 röstade för, 2 lade ned sin röst, 36 var frånvarande och 291 
röstade emot. 
     Vem röstade för och vem röstade emot? Läs mer på: http://jensholm.se/2011/03/10/20-
ledamoter-for-minskad-kottkonsumtion/   

Debattartiklar 
Jag har på sistone fått in en hel del debattartiklar. Kul! Alla läggs ut på jensholm.se samt på 
min s k Fan-page på Facebook. Det innebär att alla inte tas upp i nyhetsbrevet. Så kolla 
webben och Facebook (om du är med där).  

Pälsseminarium imorgon 
Imorgon arrangerar jag och riksdagens djurskyddsforum ett seminarium om pälsindustrin. Det 
arrangeras kl 14.00-15.45 i riksdagen. Seminariet är öppet. Om någon är intresserad kan de 
mejla mig direkt. 

Nästa vecka 
Nästa vecka är plenifri. Då har vi inga sammanträden i riksdagen. Bra. Jag behöver dra ned på 
tempot lite. Veckan därpå ska jag bland annat: träffa klimatkommissionär Connie Hedegaard 
29/3. Spännande! Jag ska också äta middag med landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) 
30/3 (hela miljöutskottet är bjudna). Inte riktigt lika spännande, men visst är man lite nyfiken 
på vilken mat Erlandsson kommer bjuda på… Torsdag den 31/3 ska regeringen presentera sitt 
förslag till förbud mot ämnet Bisfenol A. Efterlängtat. Men blir det verkligen ett riktigt 
förbud? Vi får väl se… 

Ha det gott 



Jens 
www.jensholm.se  

 

 

 


