
 
 
Sjöstaden, 2011-04-29 
 
Hej alla, 
Våren ser ut att ha kommit för att stanna. Här i Sjöstaden blommar sedan någon dag tillbaka 
körsbärsträden och tusentals rosa blommor lyser upp Lumatorg. Undrar om de gamla 
glödlampstillverkarna kunde tänka sig att deras fabriksområde skulle bli så vackert hundra år i 
framtiden? Nu är vi i alla fall där, mitt i vårprakten. 
 
Framsteg för djuren 
I onsdags röstade riksdagen för att obedövad kastrering av grisar ska förbjudas, hårdare tag 
mot djurtransporter och för ett förbud mot djursex. Om jag känner vår landsbygdsminister, 
grisuppfödaren Eskil Erlandsson, rätt är han inte alls imponerad över kastreringsbeslutet. 
Men det är nu upp till Erlandsson och hans regering att se till att det implementeras. Han 
tänker väl inte förhala beslutet? Vi får följa det noga. Idag lämnade jag in en skriftlig fråga 
om detta till Erlandsson. 
 
Borgerligt svek mot minkarna 
Mindre roligt var det att de borgerliga + SD lyckades stoppa det rödgröna förslaget om att 
förbjuda pälsindustrin. De borgerliga tycker uppenbarligen en oetisk statussymbol är viktigare 
än att värna om minkarna. Det säger något om de borgerligas prioriteringar. Om detta svek 
mot minkarna skrev jag nyligen på Sourze: 
http://www.sourze.se/Sveket_mot_minkarna_10751358.asp  
 
Klimatkonferens i Bryssel 
Förra veckan deltog jag på en klimatkonferens i EU-parlamentet, arrangerat av mitt ”gamla” 
utskott Miljöutskottet. En spännande konferens, där bland annat klimatkommissionär Connie 
Hedegaard upprepade det hon sa tidigare i Stockholm, att utsläppskrediter, CDM, endast ska 
vara en liten del av EUs framtida klimatpolitik. Högst 20 procent. Fall framåt.  
     Annars var det mesta sig likt i Bryssel. Och himla kul att träffa en massa folk från förr. 
Men att vara på samma konferens som det brittiska högerextremistpartiet Brittish National 
Partys ledare Nick Griffin, en ledamot från post-fascisterna AN från Italien och 
nationalistpartiet från Litauen är en sorglig påminnelse om att det blåser allt annat än 
vänstervindar i Europa just nu.  
 
EU sågar sitt eget datalagringsdirektiv 
Förra veckan kom EU-kommissionens utvärdering av datalagringsdirektivet. Efter att ha läst 
denna kan man lugnt konstatera att det var klokt att inte rösta för direktivet när det var uppe i 
kammaren. Läs mer på: http://jensholm.se/2011/04/18/eu-kritiserar-sin-egen-datalagring/  
 
Borgerligt klimatfusk 
Jag, Åsa Romson (MP) och journalisten Rikard Warlenius har ett inlägg mot regeringens 
klimatpolitik. På detta har moderaterna svarat och idag svarar vi igen. Se: 
http://svtdebatt.se/2011/04/regeringens-klimatpolitik-ar-inget-bra-miljoval/  
  
Nu måste jag skriva färdigt mitt tal inför 1 maj. Jag ska till Borlänge, dit ska även Håkan 
Juholt. Så det kanske blir trångt… 
 
Ha en trevlig valborg och en underbar 1 maj, 



 
Jens 
 
 
Inom kort: 
Lö 1 maj. Jag talar i Borlänge.  
Ti 3 maj. Jag medverkar på seminarium på Rival, Stockholm, om CDM (utsläppskrediter). 
Miljöministern talar efter mig. Ska bli mycket spännande. 
On 4 maj debatt och beslut i riksdagen om biologisk mångfald. Bland annat licensjakten på 
vargar tas upp i betänkandet. 
Må 10 maj. Jag talar på ett seminarium hos Stockholms handelskammare om EUs 
handelspolitik. 


