
Riksdagen, 2012-06-21 
 
Hej alla, 
I en tom riksdag denna soliga dagen-före-midsommar-dag. Men politiken tar inte semester för 
det… 
 
Miljö-svar till Reinfeldt m fl  
Igår skrev Fredrik Reinfeldt, Lena Ek och Gunilla Carlsson på DN-debatt om 
miljötoppmötet i Rio. Det är bra att de reser till Rio, men det hade varit bra om man hade mer 
att framföra än bara: mer marknad och frihandel. Jag svarar dom därför idag i DN. Läs gärna:  
http://www.dn.se/debatt/anvand-handelspolitiken-for-progressiv-miljopolitik 
 
Erlandssons kovändning 
Ni missade väl inte Eskil Erlandssons kovändning. Förrförra veckan sa han både på miljö- 
och jordbruksutskottet och på EU-nämnden att det var heeeelt uteslutet att rösta emot 
”reformen” av EUs fiskepolitik. Vi var många från oppositionen och miljörörelsen som 
vädjade till honom att han skulle göra det. Om något är riktigt dåligt är det bättre att bestämt 
säga nej, menade vi. Och vad hände? Jo, förra veckan vände han på kuttingen och sade helt 
nej till förslaget till förändringar av EUs fiskepolitik (som ex vis inte kunde fastställa ett enda 
datum för när fiskepolitiken skulle bli hållbar, suck…). 
     Eskil Erlandsson, det är en styrka att kunna ompröva sina ståndpunkter. Får vi nu se det på 
även andra områden? 
     Mer om detta och andra nyheter på: http://jensholm.se/2012/06/14/rio-bisfenol-pals-fiske-
indien/  
 
Hur länge ska hästarna lida? 
Travet skulle jag säga har länge varit en frizon där hästar har kunnat behandlas illa. Jag har 
själv sett hästar som farit mycket illa. Inte OK. Jag och flera andra hade därför en gemensam 
debattartikel i DN för några dagar sedan. Läs den gärna: 
http://jensholm.se/2012/06/18/hastarna-lider-staten-tjanar-pengar/  
 
Miljöskadliga subventioner, Indien 
Hur det gick i mina senaste IP-debatter ser ni enklast på: www.riksdagen.se (gå in på ”Alla 
sändningar”, som ligger mitt på startsidan). 
     Lena Ek lovade att hon ska ta tag i de miljöskadliga subventionerna till hösten, då 
höstbudgeten läggs. Det vill jag gärna se… Jag vill också gärna se hur Ewa Björling ska 
driva på för att trygga rätten till billiga läkemedel och förbättra för miljön inom ramen för 
frihandelsavtalet EU-Indien. Det var i alla fall vad hon lovade i debatten.  
 
Colombia 
Läs gärna mitt (senaste) brev till Colombias president: 
http://jensholm.se/2012/06/21/till-colombias-president/  
 
Utsläppshandel på måndag 
På måndag kl 14.00 debatterar jag EUs handelssystem för utsläppsrätter. Handelssystemet ska 
vara EUs främsta verktyg för att få ned utsläppen. Dessvärre fungerar det inte. Illa! 
Seminariet är öppet för allmänheten om någon vill komma dit: http://fores.se/miljo-och-
klimat/problem-med-eu-s-utslppshandel-s-kan-systemet-frbttras/  
 



 
Almedalen 
Den 1 juli inleds Almedalsveckan. Jag kommer vara där on, to och fredag. Har ett hyfsat 
späckat program av miljö- och djuraktiviteter. Kul! Jag lägger troligen upp något på bloggen 
om detta. 
 
Trevlig midsommar till er alla! 
 
Jens 

 
P S Pressklipp där jag är med (förutom de som finns ovan): 
http://www.fria.nu/artikel/93618 
http://debatt.svt.se/2012/06/19/frihandel-viktigare-an-att-radda-liv-i-tredje-varlden/ 
http://www.dagensarena.se/nyheter/ett-steg-mot-overvakningssamhallet/ 
http://www.etc.se/nyhet/sverige-samst-pa-solenergi 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.453935/det-handlar-om-stora-summor-pengar-som-
felriktas 
http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/12/varf-r-bli-bonde-n-r-man-kan-bli-stj-rnkock 
http://www.dagensarena.se/debatt/jens-holm-v-minska-kottkonsumtionen-nu/ 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.453491/debatt-50-miljarder-i-miljoskadliga-subventioner-
ar-inte-ok 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5143985 
 


