
Riksdagen, 2010-11-17 
 
Nyhetsbrev Jens Holm 
 
Hej alla, 
Här kommer det senaste från riksdagen. 
 
 
Talesperson 
Jag har blivit utnämnd till Vänsterpartiets talesperson i frågor som rör miljö, klimat och djur. 
Verkligen jättekul och hedrande. Jag skrev just en grej för bloggen om det. Lite av min 
varumärkesdeklaration, om nån är intresserad: http://jensholm.se/2010/11/17/talesperson/
 
 
Förbud mot bisfenol tillslut? 
Jag frågade miljöministern för några veckor sedan om han avsåg att inkludera fler produkter i 
sitt planerade förbud mot bisfenol A än bara nappflaskor. Det har ju nyligen uppdagats att 
bisfenol finns bland annat i de kvitton som vi alla får när vi handlar. Nåt ynka mikrogram 
förstås, men ändå. När man ser sin egen son tugga på ett sådant kvitto vill man gärna att vår 
regering ska vidta åtgärder.  
     När miljöminister Andreas Carlgren blev konfronterad med uppgifterna om bisfenol i 
kvitton aviserade han ett förbud mot även detta. Han sa till Sveriges Radio 14/10 att han ville 
se ett ”brett förbud” mot bisfenol. Men i den borgerliga regeringens budget för 2011 talar man 
endast om ett förbud mot bisfenol A i ”vissa plastprodukter såsom nappflaskor” (s. 49, 
utgiftsområde 20). Inget ”brett förbud” där alltså.  
     I ett svaret till mig nyligen berättar Carlgren att fler produkter än nappflaskor ska omfattas 
av det kommande förbudet. Han skriver: ”Det ligger dessutom i uppdragets natur att vid 
behov hantera ny information som kommer fram under utredningstiden. Därför kommer också 
eventuella risker med förekomsten av bisfenol A i kvitton att bli belysta i utredningen.” 
     Det låter ju strålande. Där ser man vad ett radioinslag och en skriftlig fråga kan bidra med. 
Nu får vi se till att miljöministern verkligen håller sina löften. 
 
Marknadsfundamentalismen vann över miljösmarta matval 
Det är så man tar sig för pannan. För ett drygt år sedan presenterade Livsmedelsverket ett 
förslag om miljösmarta matval. De rekommenderade svenskarna att äta mindre kött, mer 
grönt, mer närodlat m m. Helt i linje med vad som behövs. Men vår regering notifierade detta 
till EU och frågade om råden var OK. Varför? Och självklart, som man frågar får man svar, 
EU-kommissionen svarade i fjol med att råden inte kunde accepteras. De var i strid med den 
inre marknaden. Står vår regering upp för sin myndighet? För de miljösmarta valen? Nej, nej. 
Nu har jordbruksminister Eskil Erlandsson istället tvingat Livsmedelsverket att dra tillbaka 
sina råd. Ett kraftigt steg tillbaka för miljön. Marknadsfundamentalisterna kan jubla i sin 
bunker. Trist, trist. Jag kommer nu ta upp frågan med regeringen i en interpellation. 
 
 
Livet efter Sahlin 
Der snackas mycket om Mona Sahlins avgång just nu. Det är förstås upp till 
socialdemokraternas medlemmar att hitta en ny ledning. Men visst hoppas man att de snart får 
ordning på det hela och att de får en ordförande som driver partiet åt vänster och som tar 
klimatförändringarna på största allvar. Jag har skrivit lite om det där på: 
http://jensholm.se/2010/11/14/sahlin-var-revolutionar/  
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Stoppa Marockos ockupation och våld 
Marockansk militär har nyligen massarresterat mängder av västsaharier. Flera personer har 
dödats och ett stort antal är fortfarande svårt skadade. Den marockanska ockupationen av 
Västsahara är oacceptabel. Nu visar man sitt fula ansikte med massivt förtryck mot saharierna. 
Oacceptabelt. Detta måste få konsekvenser. Vad gör Carl Bildt? Inte ett skvatt vad jag har 
sett. Jag har interpellerat till Carl Bildt om Västsahara (just innan Marockos attacker).  
 
En månads fördröjning… 
På tal om Carl Bildt och Västsahara. Jag skickade ju in en interpellation den 4 november om 
detta. Reglerna säger att man ska få svar och en debatt inom två veckor. Nu har jag fått svar 
från Carl Bildt som önskar fördröja svaret till… den 22 december. Ja, ni läste rätt. Det är mer 
än en månads försening. Det känns inte långsökt att dra slutsatsen att detta säger något om hur 
högt Bildt prioriterar samarbetet med riksdagen. Han prioriterar det inte alls. 
 
Cancún? 
Snart inleds ju klimattoppmötet i Cancún. För att man ska bli ackrediterad som 
riksdagsledamot krävs ett godkännande från landets ”National Focal Point”, i vårt fall 
miljödepartementet. Häromdagen fick jag svaret: Nej. Trots att jag fått min resa och uppehälle 
godkänd av riksdagens talmän vägrar miljöminister Andreas Carlgren att sätta upp mig på 
den lista av svenskar som reser till Cancún. Ja, det är faktiskt det enda som krävs, mitt namn 
på miljödepartemetets lista, Allt annat sköter jag själv. Tycker inte Carlgren att det är bra att 
politiker engagerar sig i klimatfrågor? Eller är han rädd för att det blir för många öron och 
ögon i Cancún? Trist är det i alla fall. Jag undersöker nu andra vägar att komma till Cancún. 
 
Debatt om GMO 
Imorgon ska jag debattera mot Andreas Carlgren om varför den borgerliga regeringen inte 
accepterar att EUs medlemsländer själva får bestämma om de vill ha GMO eller inte. 
Debatten startar efter kl 12.00 och sänds i SVT Forum. 
http://www.riksdagen.se/templates/R_HtmlCallPage____23078.aspx  
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 
www.jensholm.se  
 
P S Jag klagade tidigare på att Carl Bildt fördröjer Västsaharasvaret med en dryg månad. Hur 
är det med mig själv? Mitt senaste nyhetsbrev skickades ut den 25 oktober… Det är alldeles 
för lång tid. Ska försöka att skriva oftare. 
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