
Riksdagen, 2010-12-22  
 
Hej alla,  
Min sista arbetsdag innan jag går på juluppehåll. 

Oj, vilken megadebattdag det blev. Fem interpellationsdebatter med fyra olika 
ministrar. Kul, men nu är jag hes igen. Nu måste jag lyda min läkare och vila rösten. 
Lovar… 

CDM 
Jag debatterade bland annat den svenska klimatpolitiken och regeringens stora uppköp 
av billiga utsläppskrediter, CDM-projekt. Helt lägligt meddelar Vattenfall idag i 
Veckans Affärer att de avstår från den värsta formen av CDM-projekt. Toppen. Är 
utfasandet av dessa industrigasprojekt också vad den svenska regeringen kommer att 
driva på EU-nivå inom då systemet ska ses över? Jag debatterade med 
miljöminister Andreas Carlgrensom inte riktigt gav mig det tydliga svaret som jag 
önskade. 

Västsahara 
Carl Bildt kunde inte heller ge klart besked om vad han ska göra för Västsaharas 
förtryckta folk. Han lutar sig tryggt mot EU och FN, praktiskt. Då behöver han inte 
göra något själv. Han lovade emellertid att ta upp Västsahara på sin blogg. Alltid nåt 
eftersom han inte har skrivit om Västsahara tidigare. Men jag vill att den svenska 
regeringen ska bekämpa Marockos ockupation och för Västsaharas frihet. Ska det 
måsta till en ny regering innan det kan bli svensk politik i praktiken? 

Vargar 
Jag hade också en debatt om licensjakten på vargar som regeringen tyvärr återigen har 
öppnat för. Läs mer om dessa debatter och mina interpellationer på: 
 http://jensholm.se/2010/12/22/cdm-vastsahara-vargar-och-anant/ (felstavat i rubriken, 
jag vet). 

Datalagringen 
Missa inte heller att V och MP nu är överens om att minoritetsbordlägga 
Datalagringsdirektivet. Det avgörs i slutet av januari och förhoppningarna ser rätt 
goda ut. Finns det liv finns det hopp för integriteten…  
http://jensholm.se/2010/12/20/hopp-om-datalagringen/

Jag har hur mycket som helst att beta av innan jag ska ut och försöka hinna med och 
köpa några julklappar. Jag vill bara därför passa på att önska alla läsare av detta 
nyhetsbrev – gamla som nytillkomna – en riktigt god jul!  
 
Med förhoppningar om ett riktigt fint rödgrönt 2011,  
 
Jens Holm 
www.jensholm.se  
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