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Hej alla, 
En extremt hektisk vecka börjar gå mot sitt slut. Detta har hänt: 

Jag röstade inte för Jasplan till Libyen 
Riksdagen stödjer militär insats till Libyen. Som ni säkert vet var jag en av de som valde att 
inte stödja detta beslut. Dessvärre valde mitt parti att göra det. Skälen att skydda 
civilbefolkningen och upprätthålla flygförbudszonen är lovvärda. Men jag är rädd för att 
Sverige blir en part i ett inbördeskrig. Jag är rädd för att Sveriges alliansfrihet och vårt över 
lag goda rykte vad det gäller humanitära insatser kommer att skadas. Varför väljer man inte 
istället att lägga de 200 miljoner kronor den svenska insatsen kostar på humanitära åtgärder? 
Behoven i Libyen idag är ju enorma. Västmakterna överträffar varandra i militärt bistånd, 
men inte få ser till alla de som idag är flyktingar och skadade.  
     Att gå mot partilinjen är inte lätt. Men jag tycker att det här är en sådan viktig fråga att jag 
helt enkelt inte kunde rösta som majoriteten i mitt parti. Läs gärna vad jag har skrivit på 
www.jensholm.se om detta. SvD intervjuade mig igår. Läs gärna den artikeln också: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/v-ledamot-lagger-ned-rost_6056367.svd. 

Miljöutskottet kräver stopp för parakvat 
Vi är många som på olika sätt försökt få stopp på det farliga bekämpningsmedlet parakvat. I 
Sverige är det förbjudet sedan början av 1980-talet. Och inte ens EU har lyckats häva det 
beslutet (istället har vi fått EU att införa ett stopp). Men i världen används parakvat 
fortfarande flitigt. Inte minst i Sydamerika, där mycket av den soja odlas som Sverige 
importerar som djurfoder. S, V och MP har motionerat för att regeringen mer aktivt ska driva 
på för ett internationellt stopp och att bönder i världen ska få hjälp att stoppa användningen. 
De borgerliga partierna motsatte sig först våra motioner, men efter förhandlingar under hela 
den här veckan gick de tillslut med på att vi ska trycka på regeringen för ett internationellt 
stopp mot parakvat. Det är sällan man lyckas med sådana breda överenskommelser. Men den 
här gången gick det. Kul! Kul! 

Regeringens skolpolitik under lupp 
Igår utsattes regeringen för ännu ett nederlag. En majoritet i riksdagen röstade för att utreda 
regeringens skolpolitik, bland annat privatiseringar av skolor, dåliga resultat och stora klyftor 
mellan olika skolor. Syftet är att få en mer rättvis skolpolitik. En viktig utredning som vi i 
Vänsterpartiet kommer att följa nära.  

Mindre klimatköp i framtiden? 
I tisdags träffade jag EUs klimatkommissionär Connie Hedegaard. Mycket intressant. Trots 
att hon är konservativ tycker jag att hon överlag gör ett bra jobb. Att vara ansvarig för 
klimatet i en organisation som är världsledande i fossila subventioner och 
marknadsfundamentalism kan inte vara lätt. På vårt sammanträde – som var med hela 
miljöutskottet – lovade Hedegaard att EU i framtiden kraftigt kommer dra ned på anslagen till 
CDM, billiga klimatköp utomlands. Minst 80 procent av EUs framtida klimatåtgärder ska 
göras genom satsningar i Europa och inte genom billiga klimatuppköp. Det var ett bra besked. 
Vi får hoppas att det också blir så… 



Öppet hus imorgon 
Imorgon har riksdagen Öppet hus. Alla som är intresserade är välkomna hit. Själv kommer jag 
vara här från kl 13.00 och bland annat delta i en utfrågning i riksdagens kammare 13.30. Är 
du intresserade av vad vi gör här passa gärna på och besök oss imorgon. Mer info på 
riksdagen.se 

Träffa colombianska studenter på tisdag 
På tisdag arrangerar jag en lunchhearing med studenter från Colombia och med 
Colombianätverket. Tisdag kl 12.00-13.00. Är du intresserad? Mejla mig isåfall. 

Debatt om djurkontroller på tisdag 
På tisdag vid 13.20 kommer jag debattera djurkontroller med Eskil Erlandsson (C). 
Regeringen har halverat antalet djurkontroller på bara några års tid. Ett svårslaget rekord. Den 
som sviker djuren ska också få stå till svars. Det sker alltså nu på tisdag. Sänds troligen i 
SvT24. 

Hejdå Anna 
Min extremt kompetenta, drivande och entusiasmerande klimatmedarbetare Anna Havula går 
nu mot nya utmaningar, med jobb på Greenpeace från och med måndag. Lycka till Anna, och 
grattis till Greenpeace! 

Välkommen José 
José Gutiérrez ersätter från och med nu Anna Havula som klimatpolitisk rådgivare här hos V 
på riksdagen. Jose har jobbat för Junilistan i EU-parlamentet och även för oss här i riksdagen. 
Han blir en perfekt ersättare. Välkommen, José!  

 
Det var allt för nu, 

Jens 

P S På söndag blir det Vargtimmen på Dramaten. Jag går för sällan på teater. Så det blir en 
höjdare! Särskilt musiken av Karin Dreijer, f d The Knife… 
 


