
 
 
Sjöstaden, 2011-04-15 
 
Hej alla, 
Solen skiner över Sjöstaden. Jag har inga möten i riksdagen och jobbar därför hemifrån en 
dag. Soft. Nedan det senaste sedan det förra nyhetsbrevet. 
 
Obedövad kastrering ska förbjudas 
Ett steg framåt för djuren igår. På miljö- och jordbruksutskottets sammanträde fick vi 
rödgröna igenom att kastrering utan bedövning av smågrisar ska förbjudas (S, V, MP och SD 
röstade för). Idag plågas varje år 1,5 miljoner smågrisar av att man skär upp deras testiklar för 
att utvika en framtida illaluktande galtlukt på fläskköttet. Nu kräver utskottet – trots de 
borgerliga partiernas motstånd – att detta ska stoppas. Även om det fortfarande finns stora 
systemproblem kvar inom svensk animalieproduktion, så får detta iallafall ses som ett viktigt 
steg framåt. 
     Vi beslutade också att regeringen tydligare måste driva kravet om en maxgräns på åtta 
timmar för djurtransporter inom EU samt verka för större utrymmen för djuren och att – om 
djur ska slaktas – verka för lokala och mobila slakterier. Även här motsatte sig de borgerliga 
partierna vårt krav. Vi beslutade också att kräva av regeringen att man snarast driver igenom 
ett förbud mot tidelag, sex med djur. I det här fallet stödde även de borgerliga vårt krav. 
     Men annars lyckades de borgerliga+SD stoppa många viktiga reformer för djuren. Vårt 
förslag om förbud mot pälsindustrin, minimering av antalet djurförsök, förbud mot att utnyttja 
djur på cirkus och att driva på djurarbetet inom EU är några exempel på viktiga djurreformer 
som de borgerliga tyvärr röstade ned. 
     Den 27 april kommer riksdagen slutgiltigt att rösta om detta. Så än så länge finns det 
möjlighet att påverka politikerna på den borgerliga sidan för bättre beslut för djuren, ex vis så 
att vi kan få ett stopp för pälsindustrin 
 
Djurkontrollerna halverades 
Efter att regeringen omorganiserade djurskyddskontrollerna 2009 har antalet utförda 
kontroller på uppfödningar, transporter, farmer, slakterier m m nästan halverats. Från 23 000 
till ungefär 13 000 i fjol. Antalet anställda djurskyddskontrollanter har inte ökat, utan minskat 
med drygt 20 procent. Det tycker jag är att svika djuren. Vad säger regeringen om det? Den 5 
april hade jag en interpellationsdebatt med landsbygdsminister Eskil Erlandsson om detta. 
Tyvärr fick jag inte direkt de svar jag hade hoppats på. Se mer på: 
http://jensholm.se/2011/04/05/djurkontrollerna-halverades/  
 
Sol- och vindsvek 
På tal om interpellationer. I tisdags debatterade jag regeringens nedskärningar på solenergin 
med näringsminister Maud Olofsson och avsaknaden av förenklingar för vindkraften med 
miljöminister Andreas Carlgren. Jag hakade även på en annan debatt om uranbrytning. Jag 
tror man kan sammanfatta det hela så här: Centerpartiet har lovat att de ska vara den 
borgerliga regeringens gröna röst. Men hittills har regeringen levererat en överenskommelse 
som öppnar upp för nya kärnkraftsverk, eventuellt också uranbrytning i Sverige, 
neddragningar på solenergin samt regel- och lagmässiga hinder för vindkraften. Olofsson och 
Carlgren kunde inte ge ett enda förslag på hur detta dilemma ska lösas. Jag noterar att C är 
under 4-procentsspärren i flera undersökningar. Kanske hittar vi ett av svaren i just detta? Se 
interpellationerna och debattprotokollet på: 
http://www.riksdagen.se/templates/R_HtmlCallPage____23966.aspx  



 
 
En tom budget 
I veckan har finansminister Anders Borg presenterat vårbudgeten. Regeringen presenterar sin 
budget vid två tillfällen, på hösten, den stora budgeten och nu på våren som ett 
tillägg/komplettering till det som beslutades i höstas. Vad fanns då i budgeten för miljön, 
klimatet och djuren? Absolut ingenting! Av de nära 300 sidorna handlade en enda om miljön. 
Djur nämndes överhuvudtaget inte. Det innebär att redan aviserade nedskärningar på ungefär 
en miljard kronor på miljöområdet ligger fast. Däremot blir det fortsatta skattesänkningar, där 
höginkomsttagare får fyra gånger så mycket sänkning som låginkomsttagare. Det säger något 
om den här regeringens prioriteringar. 
 
Praktikantavsked 
Idag är det sista dagen för min praktikant Mira Bergman från Upplands Väsby. Mira har 
varit med mig två veckor. Vi har haft jättekul. Någonting säger mig att jag inte kommer att bli 
förvånad om vi får se Mira i riksdagens korridorer inom en inte alltför lång framtid. Hoppas 
det. Som V-riksdagsledamot och förkämpe för feminism, miljö och djur kanske? Därför säger 
jag: Tack för de här två veckorna och välkommen åter, Mira!  
 
Kommande aktiviteter: 
16/4 Demonstration mot djurtransporter, Sergels torg lördag 13.00. Jag och många andra talar. 
18/4 Jag fyller 40 år (!). Ja kan ni tänka er? Jag kan det inte ☺  
19/4 Klimatkonferens i EU-parlamentet i Bryssel. Jag deltar + träffar folk från förr. 
26/4 Kärnkraftsdemo, 18.00 Segels torg (ännu oklart med upplägg, tror Greenpeace m fl arr). 
1/5 1 maj. Jag talar i Borlänge. Välkommen dit eller på demon nån annanstans i landet. 
 
Läs gärna några intressanta artiklar: 
”Jasplan skapar inte någon fred”. Jag Martin Smedjeback och Maria Kuchen skriver i 
Sydsvenskan 
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1437876/Jasplan-skapar-inte-nagon-
fred.html 
”Regeringens miljöpolitik når inte ända fram”. Jag hade gärna valt en annan rubrik, men det 
bestämmer ju tidningarna. Jag kritiserar regeringens miljöpolitik i GP: 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.596976-regeringens-miljopolitik-nar-inte-anda-fram  
 
Snart är det påsk. Därför: Glad påsk! 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 
 
P S Ni missar väl inte årets viktigaste bok: Jordens herrar av Pelle Strindlund. Läs mer på 
min blogg. 


