
Riksdagen, 2013-02-12 (Fettisdagen) 
 
Hej alla, 
Tittar ut över ett snöigt Stockholm. Den här vintern ger sig aldrig (på gott och ont)… 
 
Nya prenumeranter 
Först av allt. Hjärtligt välkomna alla nya prenumeranter. Inte minst ni som tillkom under förra 
veckan, från Skara, Emmaboda och Järfälla. Jag gör detta nyhetsbrev ungefär en gång i 
veckan. Ni är nu 622 helt unika mottagare (alla felande mejl bortrensade). Inte illa! Vill du 
inte längre ha nyhetsbrevet, skicka bara ett mejl till mig.  
 
Studenter i Uppsala 
Om några timmar reser jag till Uppsala för att träffa studenter som studerar under ledning av 
den nordamerikanske socialantropologen Brian Palmer. Han är ansvarig för kursen Civic 
Courage and Global Service vid Uppsala universitet. Jag blir intervjuad av studenterna och 
behöver inte förbereda en endast sekund av anförande. Bara frågor och svar. Spännande 
upplägg! Läs mer om prisbelönte Brian som också varit sommarpratare på Sveriges radio: 
www.brianpalmer.org  
 
Ek vänder i utsläppshandelsfrågan 
Igår meddelade Lena Ek på DN debatt glädjande nog att hon kommer verka för att EUs 
handelssystem med utsläppsrätter ska fungera bättre. Detta är något jag krävt länge av 
miljöministern, i både debattartiklar och i kammaren. Tidigare har hon hela tiden svarat att 
marknaden inte ska störas av politiska beslut. Sent omsider har även Ek kommit på att det 
(för) stora antalet utsläppsrätter är ett stort problem och att vi nu måste gå in och styra upp det 
rent politiskt. Dessvärre kommer inte de planerade åtgärderna att vara tillräckliga, men 
förhoppningsvis gör det detta system något bättre.  
     Från och med ikväll ska mitt svar till Lena Ek finnas på www.dn.se/debatt. Jag har ett 
kortare inlägg på min blogg. Håll utkik. 
 
Västsahara 
Läs gärna mitt anförande om Västsahara som jag höll i franska senaten, Paris häromveckan: 
http://jensholm.se/2013/02/03/tal-vastshara/   
 
Välkommen, Ali 
Ali Esbati börjar idag som ny riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Han ersätter Josefin Brink, 
som är sjukskriven i en månads tid. Ali är en slipad debattör, inte minst på twitter. Blir kul att 
ha honom här. Hoppas också att Brink blir bättre snart… Välkommen, Ali! 
 
Adjö, Deniz 
Lite motvilligt måste jag på fredag säga adjö till min praktikant under fyra veckors tid, Deniz 
Tütüncü. Från första dagen var Deniz – som är miljövetare från Norrköping – som klippt och 
skuren för miljöjobb här i riksdagen. Hon har bland annat hjälpt oss att utveckla vår politik på 
klimatanpassningsområdet (mer om det kommer framöver). Stort tack för det, Deniz och 
lycka till framöver!  
 
På gång: 
Ti: Uppsala universitet 
On:Votering 
To: Överläggning med Lena Ek, miljö-lunch Svenskt näringsliv (wow, spännande!) 



Ti: 19/2 Interpellationsdebatt om skogen med Eskil Erlandsson 
 
Det var allt för denna gång, 
 
Jens 

 
P S Snart är det semmeldags hos Vänsterpartiet i riksdagen. Fettisdagar har sina fördelar ☺  


