
Riksdagen, 2012-10-26 

Hej alla, 
Har idag debatterat de svenska kärnkraftsverken med energiminister Anna-Karin Hatt  (C). Det 
kan inte lätt att vara Centerpartiet idag; att vilja avveckla kärnkraften men samtidigt gå med på att 
det ska kunna byggas tio nya reaktorer i Sverige. Inte så konstigt att väljarstödet sviker… Vill du 
kolla in debatten – som gjordes med anledning av en interpellation av Åsa Romson (MP) gör du det 
här: http://korta.nu/kcxs8 

Osäker kärnkraft 
På tal om kärnkraft på fredag den 9 november debatterar jag och min kollega Kent Persson med 
miljöminister Lena Ek de stora säkerhetsbristerna på svenska kärnkraftsverk. Håll på på SvT eller 
påriksdagen.se 

Aktuellt ikväll
Mer debatter. Ikväll kl 21.00 på Aktuellt debatterar jag djurparker. De senaste veckorna har vi sett 
förhållanden som inte på några sätt är OK. Min utgångspunkt är att alla djur i Sverige ska ha rätt till 
ett naturligt beteende, som Djurskyddslagen slår fast. Det gäller kossor, grisar, hönor och självklart 
alla djuren på djurparker. 

Ny djurskyddslag, när? 
Förresten, varför får vi aldrig något förslag till ny djurskyddslag? Utredningen om den nya 
djurskyddslagen kom för nästan ett år sedan. Sedan dess har inget hänt… Jag har ställt en fråga till 
landsbygdsminister Eskil Erlandsson om detta. Svar inom en vecka. Se: http://korta.nu/nbde4 

Ta klimatansvar, Lena Ek 
Sverige och EU har ett mycket stort överskott av utsläppsrätter, s k AAUer. Nästa år börjar en ny 
handelsperiod inom FNs system med utsläppshandel. Om detta överskott förs med i den andra 
åtagandeperioden kommer hela utsläppshandeln att undermineras (det fungerar redan idag illa). Vad 
gör Lena Ek, vad gör EU. Se mitt inlägg: http://politikerbloggen.nyheterna.se/2012/10/24/48379/ 

Svar om AAUer
Jag har också ställt en skriftlig fråga till Lena Ek om AAUerna. Svar väntas nu på tisdag 30/10. 
Intressant… 

EU-krisen 
Jag har hållit på en del med den ekonomiska krisen i EU och förslaget på en s k bankunion, som vi 
är mycket kritiska till. Läs mina frågor som jag tog upp med Fredrik Reinfeldt på Eu-nämnden förra 
veckan:http://jensholm.se/2012/10/17/fragor-infor-eu-toppmotet/ 

Kommande händelser: 
Nästa vecka: plenifritt, riksdagen stängd (tack för det). 
Må 5/11 studiebesök på Chalmers i Göteborg, tema klimat 
On 7/11 Möte med Sveriges 100 miljömäktigaste på Scandic Grand Central Stockholm 
Fre 9/11 IP-debatt med Ek om kärnkraft 

Några pressklipp:
I Sveriges radio om lobbying i EU
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5313687 

Mitt DN-debattinlägg om utsläppsrätter i EU (inte samma sak som AAUerna): 
http://www.dn.se/debatt/lena-ek-borde-saga-ja-till-farre-utslappsratter 



Jag kommenterar det absurda i att EU fått fredspriset: 
http://www.europaportalen.se/2012/10/eu-far-nobels-fredspris 

Medverkar i Sveriges radio om EU och fredspriset: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5306954 

Det var allt för nu, ha en fin helg! 

Jens 

P S Nästa vecka befinner jag mig i Sicilien. Nytt nyhetsbrev veckan därefter således. 


