
Riksdagen, 2013-03-08 
 
Hej alla, 
Idag, en av årets finaste dagar: Internationella kvinnodagen! Respekt åt alla feminister och 
alla andra som kämpar för kvinnors rättigheter. Jag kommer fira kvinnodagen genom att vara 
med på Vänsterpartiets högtidhållande kl 13.00 idag vid Sergels torg, bland annat tillsammans 
med Rossana Dinamarca, vår nya feministiska talesperson och Jonas Sjöstedt, vår 
ordförande. Kom gärna dit! 
 
Adiós Hugo Chávez Frías 
Venezuelas färgstarke president Hugo Chávez Frías avled den 5 mars. Få statsledare har 
lyckas göra så mycket gott för sitt land som Hugo Chávez. Fattigdomen har halverats, 
miljoner med tidigare exkluderade personer har involverats i samhället och pengar som 
tidigare försvann till storföretag i andra länder gör nu nytta i Venezuela. Samtidigt var Chávez 
kritiserad för sin frispråkiga och auktoritära stil. Det finns mycket fog för den kritiken. Själv 
ogillar jag politiskt ledarskap som blir alltför centrerat på en enda person. Det finns också 
mycket att invända mot att bygga upp en ekonomi på en fossil energikälla som olja. Men 
Hugo Chávez och hans parti vann val efter val. Till skillnad mot tidigare ledare i Venezuela 
var Chávez demokrat. När Chávez förlorade folkomröstningen häromåret om en ny 
socialistisk konstitution accepterade han detta. Detta bara som ett exempel.  
     Idag begravs han i Caracas. Adiós, Hugo Chávez Frías, säger jag.  
 
EUs finanspakt 
Igår röstade riksdagen dessvärre för EUs s k finanspakt. Nu ansluts Sverige bakvägen till 
EMUs budget- och åtstramningskrav. Och, det värsta av allt, Socialdemokraterna röstade för. 
Vilket svek! 
 
REVA 
På tal om EU. Mycket väldigt befogad kritik har riktats mot polisens kampanj, REVA, att jaga 
papperslösa personer bland annat i Stockholms tunnelbana. REVA är förstås helt 
oacceptabelt. Folk ska inte stoppas på gatan bara för att de ser ”utländska” ut. Men få gör den 
helt logiska kopplingen till EU. Med EUs Schengenavtal fick EU öppna gränser internt (Bra!), 
men samtidigt högre gränser utåt (s k Fort Europa, dåligt!) samt hårdare kontroller inom EU-
länderna. EUs Schengenavtal samt regeringens överlag repressiva migrationspolitik är 
bakgrunden till REVA. 
 
Bisfenol A 
Häromdagen kom skrämmande nyheter om att den hormonstörande kemikalien bisfenol A har 
påträffats i dricksvattnet i flera lägenheter. Detta enligt en undersökning gjort i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. Jag skickade igår in en fråga till miljöminister Lena Ek, när kommer 
totalförbudet mot bisfenol A (något som Vänsterpartiet länge har motionerat om)? Läs min 
fråga: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-
skriftliga-svar/Totalforbud-mot-Bisfenol-A_H011368/  
 
De försvunna hästarna 
Ni kommer ihåg att jag frågat landsbygdsminister Eskil Erlandsson om vad han tänker göra 
för att komma tillrätta med problemet med de tusentals hästar som försvinner årligen. Jag har 
fått svar. Rätt nedslående. Jag får fortsätta att driva frågan. Lovar… 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-
fragor/Hastar_H012312/  



 
 
Klimatkonferens 19 april 
Vänsterpartiet kommer arrangera en spännande klimatkonferens: Lokala klimatinvesteringar 
för global omställning. Fre 19 april 12.00-15.00 i riksdagen. Vi håller just nu på att sy ihop 
programmet i detalj. Jonas Sjöstedt är redan bekräftad. Jag kan lova att det kommer bli tre 
välmatade och otroligt spännande timmar. Vill du vara med? Mejla 
peter.ekelund@riksdagen.se  
 
Nästa vecka: 
Må: Djurförsök för kosmetika förbjuds i hela EU. Fantastiskt! 
Ti: IP-debatt med Anna-Karin Hatt om teknikneutralitet 
On: Flera viktiga kammardebatter (alltså i riksdagen) om olika miljöfrågor 
To: Överläggningar med Lena Ek och Eskil Erlandsson 
Fre: EU-nämnd 
Lö: Vänsterpartiet Storstockholms distriktsårskonferens samt Öppet hus i riksdagen, 12.00-
16.00. Jag är där kl 14.00. Välkommen! 
 
Pressklipp 
Jag har varit med en del tidningar m m. Ex vis SvD häromdagen: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimatet-kraver-42-miljarder_7966134.svd 
Kolla in min facebooksida ”Jens Holm”. Där läggs alla länkar ut. 
 
Det var allt för nu 
 
Jens 
 
P S Sean Banan vinner Melodifestivalen. Hoppas det i alla fall… 


