
Riksdagen, 2013-02-21 
 
Hej alla, 
Har just haft överläggningar med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Nu lovar han att på 
ministerrådsmötet i Bryssel nästa vecka driva att inget nytt fiskeavtal ska förhandlas fram med 
ockupationsmakten Marocko. Detta på ett direkt förslag från undertecknad. Kul när ens 
förslag hörsammas… 
 
Blundar Erlandsson för hästsmugglingen? 
Jag fick igår svar från samme Erlandsson på min fråga om de tusentals hästar som försvinner 
varje år från Sverige. Jag förvånas över att han inte uttrycker ett tydligare engagemang att gå 
till botten med detta problem. Det är knappast långtsökt att misstänka att ett stort antal hästar 
försvinner från Sverige för slakt i andra länder, där man betalar många gånger mer. Läs min 
fråga och hans svar på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Hastar_H011312/  
 
Erkänn Västsahara 
Imorgon kommer jag att debattera erkännande av Västsahara. I december i fjol röstade ju 
riksdagen för ett erkännande. Tänker Carl Bildt nu verkställa det beslutet och se till att 
Sverige blir första europeiska nation att erkänna Västsahara? Jag hoppas det, men har 
dessvärre mina tvivel. Det är Jonas Sjöstedt som har skrivit interpellationen. Debatten lär bli 
någongång efter kl 9.30 imorgon och kan förstås följas på riksdagen.se och kanske på Svt (jag 
har dålig koll på när de sänder och inte). Läs Jonas IP på: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Ett-
svenskt-erkannande-av-Vast_H010233/  
 
Västsaharakrönika 
På tal om Västsahara, läs gärna min krönika i senaste numret av tidningen Västsahara: 
http://jensholm.se/2013/02/18/att-borja-i-det-lilla/  
 
Skogen 
Missa inte min interpellationsdebatt från i tisdags om ett hållbarare skogsbruk. Med Eskil 
Erlandsson… Läs mer: http://jensholm.se/2013/02/19/skogen-och-klimatet/  
  
Klimatanpassning 
Läs gärna min och min tidigare praktikant Deniz Tütüncüs debattartikel om 
klimatanpassning i Dagens Samhälle: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-
klimatanpassningen-brpa-allvar-4712 Rösta gärna på artikeln (längst ned).  
 
Utsläppshandeln 
För er som inte har läst mitt svar till Lena Ek om EUs utsläppshandelssystem finns det på: 
http://www.dn.se/debatt/dags-for-omtag-i-klimatpolitiken  
 
Nästa vecka 
Nästa vecka är det plenifritt, d v s inga sammanträden i riksdagen. Jag ser fram emot att åka 
en massa skidor med barnen på denna sportlovsvecka. Veckan därpå väntar nya 
utskottsmöten, seminarium om klimatfinansiering i Diakonias regi (här i riksdagen ti 5/3), 
studiebesök hos WWF (med Jonas Sjöstedt) och en massa annat spännande.  
 
Nästa nyhetsbrev kommer i början av mars. 



 
Ha det gott! 
 
Jens 

 
P S Ser förresten fram emot att äta tårta med Djurens Rätt, S och MP, som kommer hit med 
tårta för att fira att EUs kosmetikalag nu i mars äntligen förbjuder djurtester helt och hållet. 
Det är verkligen värt att fira! 


