
Riksdagen 2011-02-04 
 
Hej alla, 
Nu har det blivit normalt Stockholmsvinterväder igen. +1, snöblask och is. Tacka vet jag en 
riktig vinter så att man kan åka skidor och bygga snögubbar. Det enda positiva är att vädret 
underlättar för mig att träna inför Sahara Marathon (28 februari). Igår sprang jag 20 km och 
det kändes fint. Men att göra det dubbla dessutom i öken? Jodå, det ska nog gå bra. Loppet är 
välorganiserat och det finns vätskekontroller var tredje kilometer. Tack för det! Och sist men 
inte minst, om man gör det för något så stort som Västsaharas frihet då ska nog de 42 195 
meter som det handlar om gå som en dans. 
 
 
Egypten väcker hopp 
Vad tappra de är demonstranterna i Egypten, Tunisien, Sudan och i många andra länder! Men 
är det inte beklämmande att detta är stater som vi länge har hållit under våra armar på olika 
sätt? Sverige exporterade vapen till Egypten så sent som 2009 för drygt 8 miljoner kronor. EU 
och USA har ett nära ekonomiskt, militärt och politiskt samarbete med Egypten och flera 
andra av de totalitära staterna i Nordafrika. Nu, i elfte timmen, kommer protesterna och ett 
försiktigt stöd för demonstranterna. Beklämmande, som sagt. Men demonstranterna ser inte ut 
att ge sig. Det väcker hopp och respekt. 
 

Skjuts djurtestförbudet på framtiden? 
2013 skulle EUs förbud mot att sälja djurtestade produkter träda i kraft. Det är ett förbud som 
har skjutits på hur många gånger som helst. Nu kommer signaler om att EU-kommissionen 
återigen vill skjuta på förbudet. Det vore en katastrof för djuren och ett hån mot alla 
konsumenter som vill ha ett totalförbud mot djurförsök till kosmetika. 
     Hur kommer vår svenska regering att agera? Jag har ställt en fråga om detta, läs den på 
www.jensholm.se Jag tror att jag får svar på onsdag.  

Ideologi före politikens innehåll 
Då har regeringen återigen visat att ideologi går före politikens innehåll. Nu ska man sälja av 
en stor del av statens ägande i Nordea. Syftet ska vara att betala av på statsskulden, ni vet den 
skulden som med europeiska mått är väldigt liten. Varför inte använda ägandet till något 
positivt istället?  Se gärna mitt inlägg om detta: http://jensholm.se/2011/02/04/kapitalister-
battre-an-folket/  
 
 
Extradebatt om vargjakten på tisdag 
Det blir en extradebatt i riksdagen om regeringens vargjakt. Det var vi i Vänsterpartiet som 
krävde den. Följ den gärna på SVT24 eller webben. Tisdag 8/2 14.30. 
 
Fiskeriavtalen 
På tisdag blir det också överläggningar med Landsbygdsdepartementet om EUs fiskeriavtal. 
Så vitt jag vet är det första gången vi har regelrätta överläggningar om dessa, oftast, förfärliga 
avtal. På vårt, eller mitt, initiativ (om man får skryta lite). Torsdag den 17/2 har jag dessutom 
interpellationsdebatt med Eskil Erlandsson om detta. Tid ej klar. 
 
Sanningen om köttet 

http://www.jensholm.se/
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http://jensholm.se/2011/02/04/kapitalister-battre-an-folket/


Missa inte filmvisningen av Meat the Truth, onsdag 9/2 kl 9.30, i riksdagen. Se mer: 
http://jensholm.se/2011/01/21/sanningen-om-kottet-till-riksdagen/  
 
Möte med Vänsterpartiets klimatnätverk 
Vänsterpartist och klimatengagerad? Missa inte mötet med Klimatnätverket, 1i 15/2 kl 18.00 i 
riksdagen. Mer info och anmälan: anna.havula@riksdagen. 
 
Sälj inte utsläppsrätterna 
Jag har tidigare skrivit om det svenska överskottet av utsläppsrätter. Det planerar 
finansdepartementet nu att sälja. Det skulle omintegöra en stor del av vårt klimatarbete. Skriv 
på protestlistan: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5149  
 
Vart går Vänsterpartiet? 
Läg gärna min och Jonas Sjöstedts artikel i tidskriften Arena om hur vi tycker Vänsterpartiet 
ska kunna utvecklas, inte minst på miljöområdet. http://jensholm.se/2011/02/03/blir-det-ett-
forbud-mot-djurtester-2013/  
 
Fler artiklar 
Några artiklar där jag är med (vill du vara säker på att inte missa något se till att ”gilla” Jens 
Holm på facebook (jag jag har två sidor)).  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2011023
http://www.sydostran.se/index.92098---1.html
http://www.sydsvenskan.se/opinion/article1367937/rdquoLagg-ner-den-bisarra-
kolossenrdquo.html
 
 
Det var allt för den här gången, 
 
Jens 
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