
Riksdagen, 2011-05-20 
 
530 unika prenumeranter av detta nyhetsbrev. 
 
Hej alla, 
En intensiv arbetsvecka är snart över som bland annat har innehållet: intressant studiebesök på 
Citybanan (Sveriges största bygge) som om några år ger oss en helt ny tunnel för pendeltågen 
i Stockholm samt två nya stationer, beslut i miljöutskottet om att ha överläggningar om 
nykolonialt fiskeavtal med Kap Verde samt en rödgrön reservation för att slopa det 
kommunala vetot mot vindkraft och mycket annat. 
 
Stockholm klarar inte miljökvalitetsnormerna 
Jag fick just ett svar från miljöminister Andreas Carlgren om de höga halterna av partiklar 
på vissa av Stockholms gator. För en tid sedan fälldes Sverige av EU-domstolen för att 
utsläppen var för höga. Vad tänker Carlgren göra åt det? I svaret lutar sig Carlgren nästan helt 
och hållet på dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Men tyvärr räcker inte det till. Enligt mig 
måste det totala biltrycket ned. Att då bygga nya motorvägar och chockhöja priset på SL-
kortet är tyvärr åtgärder som går åt helt fel håll. Jag lägger troligen upp svaret på 
www.jensholm.se inom kort. Annars finns det på riksdagens webb under Frågor för skriftliga 
svar. 

Vårt grisiga hav 
Ni misasade väl inte den omskakande SvT-dokumentären ”Vårt grisiga hav” i söndags. 
Omskakande för att den avslöjar hur gigantiska köttfabriker byggs upp i det forna Östeuropa 
och Ryssland och som leder till stort lidande för djuren och gigantiska utsläpp av kväve och 
fosfor (sånt som gör att Östersjön växer igen). Det är omöjligt att inte bli berörd och upprörd 
av dokumentären. Missa den inte nu när den går i repris eller se den på SvT play. 
     Jag har varit i kontakt med filmaren Folke Rydén och troligen kommer jag att kunna få till 
stånd en visning av filmen i riksdagen. Håll koll i mitt nyhetsbrev och på webben om du är 
intresserad av att se den här.  

Vart går MP? 
Jag brukar inte lägga mig i processerna i andra partier och ska egentligen inte göra det heller. 
Men visst blir jag lite oroad över den senaste tidens högergirar från Miljöpartiet. Det senaste 
var när det kommande språkrör Gustav Fridolin meddelade i media att han var beredd att 
privatisera flera statliga företag, bl a SBAB, Telia och Vattenfall. 
     Nu har jag pratat personligen med Fridolin som menar att han var feltolkad. Han gick 
också ut med en rättelse som underströk att han inte ville privatisera företagen. Men i media 
har han ändå sagt att han är beredd att diskutera framtiden för dessa företag med regeringen. 
Och att regeringen vill privatisera dessa är ju ingen hemlighet. Så frågan är vad Fridolin 
egentligen vill prata med Fredrik Reinfeldt om? Jag frågade Fridolin om detta och tyckte inte 
att jag fick något helt övertygande svar. Jag tror att det är viktigt att alla som kan – MP-
medlemmar och andra – att det är viktigt att förklara att ett samarbete högerut inte borde vara 
någon väg framåt för MP. Det är ju inte heller bra för miljön att privatisera eller sänka skatter 
för de rika (som bara leder till ökad konsumtion av lyxprodukter).  

In med djuren i upphandlingen 
Gott djurskydd ett av kriterierna när Sigtuna kommun för ett tag sedan upphandlade mat till 
sina skolor, förskolor och äldreomsorg. Man definierade detta som att djuren skulle ha varit 
helt bedövade innan slakt, fötts upp utan antibiotika och ha transporterats i max åtta timmar 



innan slakt. Detta är krav som redan finns i svensk lagstiftning, dock ej på europeisk nivå.   
     Men Sigtuna stämdes av ett grossistföretag och den 29 april fälldes Sigtuna kommun i 
Förvaltningsrätten i Uppsala. Domstolen konstaterar att Sigtunas krav stred mot EU-
principerna om ”om icke-diskriminering, likabehandling och proportionalitet”. Djurskyddet 
krockade alltså med EU-rätten. 
     Så här kan vi ju inte ha det. Kommuner och landsting måste ju kunna ställa krav i sin 
upphandling. Med anledning av detta ställde jag en skriftlig fråga till landsbygdsminister 
Eskil Erlandsson. Nu i veckan har jag fått svar av hans kollega, civilminister Stefan Attefall. 
Svaret går ut på: 1. Vi utreder frågan och 2. Vi får se vad som händer på EU-nivå.  
     Det var tyvärr inte det offensiva svaret för djuren som jag hade hoppats på. Men en 
utredning pågår iallafall om hur man kan ställa bättre krav i den offentliga upphandlingen. 
Såvitt jag vet är det f d EU-parlamentarikern Anders Wijkman som håller i denna. Det är 
viktigt att djurperspektivet kommer in i denna utredning. Jag tror jag ska lobba lite mot min 
tidigare EU-kollega… 

Storbritannien bättre än Sverige på klimat 
Ser att den brittiska regeringen lagt fram förslag om att halvera växthusgasutsläppen till 2025. 
Man har också en separat ”kolbudget” och en klimatminister. Det är rätt mycket radikalare än 
den svenska regeringens klimatpolitik. Trots detta ihärdar Andreas Carlgren med sina 
påståenden om att Sverige har världens bästa klimatpolitik. Läs mer: 
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/may/17/uk-halve-carbon-emissions  

Debatter om grisar, ekonomi och klimat samt jordbruksbistånd  
Jag har en del nya interpellationer på gång. Griskastrering med Eskil Erlandsson, 
regeringens ekonomiska politik med Anders Borg och med Gunilla Carlsson om 
regeringens involvering i de multinationella företagens jordbruksprojekt Agra är de senaste 
interpellationerna. Läs mina IPs på: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=100028&rm=2010/11&iid=216534495014  
 
Miljönätverket Globe 
Politiker runt om i världen kan gå med i miljönätverket Globe. I EU-parlamentet var jag med 
på en hel del spännande verksamheter. Här i riksdagen har det tyvärr inte varit så mycket 
aktivitet de senaste åren. Nu är vi några – över partigränserna – som bestämt oss för att se till 
att det händer nåt igen. Igår utsågs Folkpartiets Lars Tysklind till ordförande och jag till vice. 
Nu hoppas jag att vi kan få igång seminarier och annat i riksdagen om miljö och klimat ur ett 
globalt perspektiv. 
 
På gång: 
Söndag 22/5 Val i Baskien. För första gången kan ett pro-baskiskt vänsterparti, Bildu, ställa 
upp i valen (tidigare har de alltid ogiltigförklarats av spanska staten). Vi får hoppas att det går 
bra. 
Måndag 23/5 Besök i Växjö. Kl 18.00 talar jag om Vänsterns framtid i IOGTs lokaler. 
Välkommen! 
Tisdag 24/5, 19.00 Talar om Vänstern och klimatet m m, Årsta folkets hus (Sthlm). 
Välkommen.  
Söndag 29/5, 15.00-16.30 Akalla by, debatt om klimatförändringarna. Arr Sthlms stad. 
http://bit.ly/leL97H 
 
Media 



Missa inte Russia Today. Jag och Maria Ferm (MP) kritiserar datalagringen: 
http://rt.com/news/eu-big-brother-rumble/  
Dagens Opinion skriver om V+MP+Piratpartiet = sant: 
http://www.dagensopinion.se/piratpartiet-gästspelar-riksdagen-–-driver-på-motståndet-mot-
datalagring 
 
Det var allt för nu. Njut av solen, 
 
Jens 


