
 
 
Sjöstaden, 2011-05-13 
 
Hej alla, 
Ett brev i all hast idag på fredagen den 13e. Var försiktiga ☺ 

On Loose Sand 
När jag besökte Grönland för några år sedan blev resultatet On Thin Ice, en bildvisning på 
Youtube. Nu har jag gjort en liknande sak, men från Sahara Marathon: On Loose Sand kallar 
jag min korta och högst improviserade film. Se den på: 
http://www.youtube.com/watch?v=F_p6x4G4u9A 

Regeringen lägger sig platt för Storebrorssamhället 
Idag blev det klart att regeringen inte tänker försöka omförhandla datalagringsdirektivet. Jag 
och MPs Maria Ferm debatterade direktivet idag med justitieminister Beatrice Ask. Ferm 
hade ställt en interpellation till Ask om regeringen är beredd att driva på mot EU om 
datalagringsdirektivet. För några veckor sedan fick ju vi i riksdagen igenom att direktivet inte 
ska införas det närmsta året.  Jag och Ferm frågade Ask om regeringen var beredd att använda 
detta år till att trycka på EU för att vi inte ska behöva införa datalagringsdirektivet. 
Justitieministerns svar var ett klart: Nej. 
     Samtidigt klargjorde Ask att hennes grundläggande kritik mot datalagring ligger fast. Hur 
får hon det att gå ihop? Jag tolkar det som att Ask väljer att inte ta strid för en del helt 
fundamentala rättigheter. Det är verkligen att lägga sig platt för Storebrorssamhället. Läs mer 
på min hemsida. 

 
Gristkastrering ska förbjudas – men Erlandsson avvaktar 
Den 27 april röstade riksdagen för att obedövad kastrering av grisar ska förbjudas. Det är nu 
upp till regeringen att verkställa. Äntligen! Men mindre glad blir man av landsbygdsminister 
Eskil Erlandssons inställning. Han svarade mig häromdagen att han inte kan ange något 
datum för när förbudet ska träda i kraft. Han vill återigen utreda frågan. Det är inte OK. 
Riksdagen har fattat beslut och regeringen ska se till att det verkställs. Jag ska fortsätta att 
driva frågan.  
 
Stoppa huggsexan om Arktis 
Igår tog Sverige över som ordförande i Arktiska rådet. Men vad vill man egentligen göra? 
Ambitionsnivån verkar inte direkt vara på topp. Därför skrev jag och ett gäng andra en 
debattartikel till Carl Bildt om detta. Läs mer på: http://jensholm.se/2011/05/10/stoppa-
huggsexan-om-arktis/ 
 
Dråpslaget mot miljön och rättvisan 
Borgarna i Stockholm vill göra SL-kortet 100 kronor dyrare. Vilket dubbelfel! De som redan 
har det svårt att få ekonomin att gå ihop får det ännu svårare och färre riskerar resa kollektivt 
vilket är sämre för miljön. Moderater och andra offrar alltså rättvisan och miljön för att kunna 
fortsätta att sänka skatterna för höginkomsttagare. Jag önskar vi hade omval i Stockholm 
också, och inte bara i Örebro och Västra Götaland ☺  
 
Klimatdebatt med Borg 
Jag har gjort en ny interpellation och ett par frågor. De går att läsa på 



http://www.riksdagen.se/ Min interpellation är till finansminister Anders Borg och handlar 
om regeringens politik för att flytta över resurser från den offentliga sektorn till privat 
konsumtion. Med privat konsumtion ökar klimatutsläppen. Hur rimmar detta med att 
regeringen vill vara bäst på klimat (vilket de inte är)? Det är dags att finansministern får 
debattera klimatförändringar och inte bara ekonomi. Interpellationen finns här: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GY10378 Datum för debatten 
är ännu inte satt. 
 
1 maj 2011 
Som bekant var jag i Borlänge på 1 maj. En höjdare, även om vi fick oss vår beskärda del av 
hagel. Men sådan är den svenska våren. Läs gärna mitt tal på min hemsida. 
 
Det var allt för nu. Trevlig helg, 
 
Jens 
www.jensholm.se  


