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Hej alla, 
Idag 1 oktober är det vegetariska världsdagen. Varför inte utnyttja möjligheten att helt 
avstå från kött idag? Det är kul med förändringar i ens privatliv, det är dessutom bra 
för planeten och djuren att inte äta kött. 
 
Vegetariskt om det finns… 
På tal om kött. Jag såg att Naturskyddsföreningen just har gjort en undersökning. Tre 
gånger så många lunchrätter väljer det vegetariska alternativet om det bara finns på 
menyn (än om man måste tjata till sig det). Det är också min erfarenhet. Tänk om alla 
restauranger åtminstone kunde ha ett vegetariskt alternativ av rang. Kul, annars, att 
Sveriges största miljöorganisation förespråkar vegetarisk mat. Se: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=17922
 
Nu är jag riksdagsledamot 
Nu är jag riksdagsledamot. På måndag är det upprop och på tisdag öppnas riksdagen 
med pompa och ståt. Känns kanon att kunna få jobba heltid för Vänsterpartiets politik, 
för klimatet, djuren och den globala rättvisan. På måndag får jag tillgång till mitt 
kontor etc. Då drar det verkligen igång. 
     Nästa vecka bestämmer vi vilka utskott respektive ledamot ska sitta i. Jag hoppas 
särskilt kunna jobba med mina hjärtefrågor i miljöutskottet, kanske också 
näringsutskottet. Vi får se var det landar. 
 
En kalldusch 
Men annars var förstås valet en rejäl kalldusch. Vänsterpartiet och vi rödgröna måste 
analysera, tänka och omforma oss. Vi kommer tillbaka, var så säker! Nu väntar en 
stenhård oppositionspolitik mot både regeringen och mot främlingsfientliga 
Sverigedemokraterna. Jag hade önskat att vi sluppit dem, men nu finns de i riksdagen 
och då gäller det att avslöja deras reaktionära agenda så ofta vi kan. Självklart 
kommer vi inte att samarbeta med dem på något vis. Hur blir det då med en massa 
frågor, kan man undra? Vore Fredrik Reinfeldt verkligt mån om att lösa det 
problemet skulle han tala med oss rödgröna. Som block, inte försöka spela ut oss 
partier mot varandra. Jag hoppas, och är nog rätt säker på, att MP och S inte kommer 
vara så dumma så att de låter sig flirtas av Reinfeldt.  
 
Jag har skrivit en del om det där på bloggen. Dels om valförlusten: 
http://jensholm.se/2010/09/21/darfor-forlorade-vi-2/
 
Dels om att jag tycker att MP gör fel som överhuvudtaget talar med Reinfeldt. Ska 
oppositionen göra det ska vi göra det tillsammans:  http://jensholm.se/2010/09/28/mp-
m/
 
Vad bör V göra? 
Läs gärna mitt debattinlägg i gårdagens Flamman om vikten av en kongress till våren 
och en förutsättningslös valutvärdering. Jag är övertygad om att om Vänsterpartiet 
bara hanterar den här valförlusten rätt och laddar om så kommer vi växa och bli 
mycket större i framtiden. Det behöver vi och Sverige: http://www.flamman.se/utlys-
extrakongress-for-vansterpartiet
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Vem blir talman? 
Dagens Nyheter rapporterar idag att oppositionen och regeringen skulle vara överens 
om att föreslå moderaten Per Westerberg till riskdagens talman. Det är åtminstone 
jag inte alls överens om. Jag noterar också att Mona Sahlin till TT dementerade den 
uppgiften för några timmar sedan. Jag tycker att det borde vara självklart för en 
rödgrön opposition att föreslå en gemensam talmanskandidat. Vi får se var det landar. 
På måndag avgörs det i alla fall. 
 
Ecuador 
Ecuadors president Rafael Correa blev igår utsatt för ett brutalt kuppförsök från 
landets polis. En samlad folkmassa lär nu ha fritagit honom. I dagsläget är det oklar 
vad som exakt har hänt. Även om jag inte har hållit med i allt var Correa har gjort har 
han ändå inneburit en progressiv injektion för Ecuador. Försök att avsätta honom, en 
folkvald president, visar på att demokratin aldrig kan tas för given. Rycker 
utrikesminister Carl Bildt ut till demokratins försvar denna gång? Knappast. Men kan 
man inte få bli positivt överraskad nån gång… 
 
Det var allt för den här gången, 
 
Jens, nybliven riksdagsledamot 
www.jensholm.se
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