
Riksdagen, 2011-02-18  
 
Hej alla,  
 
 
Fiskeavtalet med Marocko  
Det är inte alltid man känner att man kan uträtta något positivt. Men den här veckan 
tycker jag att man kan säga det. Igår klargjorde Eskil Erlandsson i min 
interpellationsdebatt om EUs fiskeavtal att Sverige kommer rösta nej till ett förlängt 
fiskeavtal med Marocko. Otroligt bra! Och jag vågar påstå att han inte skulle ha sagt 
det om det inte hade varit för våra påtryckningar i Miljöutskottet, EU-nämnden, 
debattartiklar och förstås påtryckningarna från Afrikagrupperna och alla andra utanför 
riksdagen. Vilket fantastiskt samarbete! På måndag röstar EUs ministerråd om frågan. 
Om Sverige och tre andra länder röstar emot tror jag man har en s k blockerande 
minoritet och på så sätt kan stoppa avtalet. Kanske är det första steget mot en 
avkolonialisering av Västsahara vi ser? Frihetens vindar blåser som bekant just nu i 
Nordafrika…  
 
Inga svenska invändningar  
Men underbart är kort. För några dagar sedan antog EU ett nytt jordbruksavtal med 
Marocko. Det är eg nästan lika illa som fiskeavtalet. Där hade Sverige inget att erinra. 
Ingenting alls. Svagt. Oacceptabelt.  
 
Saharamaraton närmar sig  
Om en vecka flyger jag till Tindouf, södra Algeriet. På morgonen den 28 februari är 
det dags att avverka de 42 kilometrarna i Saharamaraton. Känns jättehäftigt att få 
kombinera mitt löpande med en solidaritetshandling för att fritt Västsahara. Jag jobbar 
just nu på att kunna lägga upp bilder och filmklipp på youtube 
och www.jensholm.se Jag hoppas att det ska funka. Det finns i alla fall Internet i de 
tre flyktinglängren där loppet ska gå. Om du är intresserad håll koll på mina medier så 
ska jag göra mitt bästa för att rapportera.  
 
CDM-kritik  
Häromdagen kom Riksrevisionen med sin intressanta rapport ”Klimatinsatser 
utomlands”, en omfattande granskning av regeingens uppköp av utsläppskrediter 
utomlands. Rapporten innehåller mycket kritik, bland annat att regeringen har dålig 
koll på vad det eg är för projekt man stödjer och att man inte har bestämt sig för 
vilken omfattning CDM-projekten ska ha i klimatpolitiken. Intressant. Precis vad vi 
har sagt. Jag noterar att Andreas Carlgren nu har gett Energimyndigheten i uppdrag 
att närmare granska CDM-projekten. Precis vad vi i Vänsterpartiet har krävt. Men 
visst är det konstigt att regeringen, trots detta, väljer att fortsätta att pumpa pengar i 
dessa projekt, istället för att satsa dem på en säker klimatomställning på hemmaplan.  
 
Praktikant  
Idag slutar min praktikant Tove Kvarnmalm Aspgren, från Frejaskolan i Gnesta. 
Tove har följt mig under en vecka och pepprat mig med frågor och fått mig att 
reflektera över vad jag gör, och inte gör, i riksdagen. Mycket nyttigt. Jag slås också 
över hur frimodiga och rättframma (på ett bra sätt) svenska ungdomar är. Man drar sig 
inte för att fråga och diskutera. Ett konkret demokratiskt arv från vår svenska 
välfärdsstat. Vilken skillnad mot de ungdomar jag träffade på kontinenten under min 
tid i EU-parlamentet. Det skulle förresten inte förvåna mig om det är Tove som sitter 

http://www.jensholm.se/


här i riksdagen om några år som riksdagsledamot. Hoppas det! Och hoppas det blir för 
Vänsterpartiet!  
 
Keep it in the family  
Keep it in the family, ska det bli regeringens måtto? Ja, i alla fall om man följer 
rekryteringen av ett av toppjobben kring styret av de statliga företagen. Fredrik 
Reinfeldtgick nämligen inte längre än till andra sidan av middagsbordet när tjänsten 
ämnessakkunnig för de statliga företagen skulle ansättas. Hans svägerska Therese 
Reinfeldt fick nämligen jobbet 2009. Så var det med den öppenheten… Jag 
kommenterar det hela i Dagens Opinion. Länkat från www.jensholm.se  
 
Malmö  
Nästa vecka är en s k plenifri. Det innebär att det inte är några möten eller debatter i 
riksdagen. Toppen. Då hinner man läsa in sig i viktiga ämnen och vara ute och träffa 
folk. Jag kommer bland annat vara i Malmö på tisdag och göra klimatstudiebesök och 
hålla ett öppet föredrag 17.30. Är du där, hör med Vänsterpartiet i Malmö för detaljer. 
På lördag lyfter flygplanet till öknen och Saharamaraton.  
 
Det var allt för den här gången  
 
Jens  
 
P S Missa inte mina debattartiklar och annat från media. Följ mig på Facebook 
ochwww.jensholm.se  
 
Jens Holm, riksdagsledamot (V) 
tel: 076-847 03 28 
www.jensholm.se 
twitter: holmjens

http://www.jensholm.se/
http://www.jensholm.se/
http://www.jensholm.se/

