
Riksdagen, 2011-11-24 
 
Hej alla, 
Just tillbaka från ett mycket inspirerande samtal med ett 60-70-tal studenter på Runö 
folkhögskola i Stockholm. EU, klimatförändringar, jobb, integration, segregation och 
finanskrisen var några av de frågor som vi diskuterade. Oj, vad viktigt det är att komma ut i 
”verkligheten”, som ser rätt annorlunda ut än härinne i riksdagen, och vilka spännande frågor. 
Jag gillar verkligen att komma ut till folkhögskolor.  
 
Eko-lantbruk i Norrland 
På tal om verkligheten. Imorgon reser jag och Jonas Sjöstedt till Sollefteå för att besöka eko-
bönder där. Ska bli spännande att se alternativ till den storskaliga intensiva 
livsmedelsproduktionen som annars är den rådande i Sverige. 
 
Köttfria måndagar – ja tack 
På tal om intensiv livsmedelsproduktion. LRFs ordförande Helena Jonsson har gått till 
storms mot köttfria måndagar. Vilken tråkig och defensiv positionering. Tänk om Helena 
Jonsson istället kunde bejaka konceptet kring minskad köttkonsumtion och Köttfria 
måndagar. En ny värld skulle snart öppna sig för Jonsson och andra lantbrukare. En värld med 
framtidens mat; vegetarisk mat. Den vegetariska maten skulle kunna skapa dynamik och nya 
jobb på landsbygden och vara ett bidrag till en lösning på klimatkrisen. Inte en del av 
problemet. Det borde väl vara något att stå efter, LRF? Läs gärna mer på: 
http://jensholm.se/2011/11/22/kottfria-mandagar-saklart/  
 
Acta – nej tack 
Idag hade vi överläggningar med finansdepartementet om Acta, det globala handelsavtalet för 
att skydda de rika ländernas immaterialrätt. Den borgerliga regeringen omhuldar detta. Det 
gör inte vi och inte heller Miljöpartiet. Vi menar att det finns stora risker för de fattiga 
ländernas möjlighet att sprida billiga läkemedel och att avtalet syftar till ökad kontroll över 
Internet. V och MP lämnade därför in en avvikande mening. Delvis som en följd av våra 
protester kommer detta också att bli ett ärende för riksdagen och kammaren. Acta måste 
godkännas av oss. Så, än finns det chans att stoppa Acta. 
 

Bort med de miljöskadliga subventionerna 
Enorma summor pengar spenderas idag från Sverige, EU och andra länder/regioner på att 
subventionera verksamheter som gör saker och ting sämre. När jag satt i EU-parlamentet 
summerade jag och Toivo Jokkala de direkta köttsubventionerna till 30 miljarder kronor 
varje år i EU. Häromveckan kom ny statistik från International Energy Agency som 
konstaterar att världens subventioner till fossil energi är fem gånger större än till den 
förnybara, 300 miljarder mot 60 miljarder dollar. 
     Glädjande nog enades världens länder i Nagoya, Japan, i fjol om att ”miljöskadliga” 
subventioner ska fasas ut. I ett nytt förslag från EU-kommissionen lyfts samma krav. Det är 
bra, men man undrar hur det ser ut i praktiken? Hur ser det ut i Sverige? Jag har tagit upp 
frågan med Lena Ek i en skriftlig fråga. Svar väntas inom en vecka. Se mer på: 
http://jensholm.se/2011/11/24/miljoskadliga-subventioner/  

Nästa vecka 
Troligen ska utredningen kring Sveriges framtida djurskyddslag presenteras på måndag 28 



november. Jag har hört rykten om att den kommer föreslå vissa försämringar av den svenska 
definitionen av djurförsök. Väldigt illa om det blir så. Jag håller koll, för djurens skull! 
Nästa vecka blir det bland annat interpellationsdebatt med Lena Ek som Sveriges 
klimatpolitik inför Durban, torsdag 1 december. Oj, vad jag ser fram emot den debatten! 
 
På fredag 2 december tar jag EU-nämnden, som lär vara smockad med intressanta saker. Som 
vanligt…  
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 
 
P S Trevlig Första advent på söndag. Hemma har vi laddat inför lussebullsbaket. Håller också 
tummarna inför valet i Kroatien på söndag. 
 


