
Riksdagen, 2011-10-28  
 
Hej alla,  
Här kommer senaste nytt. Jag är fullproppad med pasta från dagens lunch. Man ska ju 
kolhydratladda om man ska orka med ett maraton. I februari sprang jag igenom 
flyktinglägren vid Sahara marathon. Nu på söndag kl 10.00 går starten vid Frankfurt 
Marathon. Hoppas på en tid under 3.30 timmar när förhållandena är lite bättre än i 
Saharas öken. Vi får se hur det går. Kul blir det i alla fall.  
 
Snälla stoppa miljardrullningen till bankerna  
Vad trött jag blir på att höra att EU kommit överens om detta gigantiska stödpaket till 
bankerna. Nej, jag talar inte om pengar till Grekland, för Greklands folk hinner aldrig 
se röken av några EU-pengar. Vad det handlar om är att Europas folk ska stödja 
spekulerande banker med drygt 100 miljarder euro, d v s 1000 miljarder svenska 
kronor. Fredrik reinfeldt och Anders Borg far med osanning när de säger att Sverige 
inte ska betala. I själva verket förhandlar de om ett svenskt bidrag på 5-10 miljarder 
svenska kronor. När det gäller klimatet, de utförsäkrade, de gamla och arbetslösa, då 
finns det inte pengar. Men till bankerna…  
     Läs gärna mer på: 

 
     Alla ni som ockuperar och protesterar, heja på! Om ni bara visste hur rätt ni har.  
 
Lena Ek slingrar sig om svavlet…  
Igår debatterade jag med Lena Ek om huruvida hon kommer att se till att de nya 
internationella kraven på svavelutsläppen verkligen implementeras år 2015. På det 
svarade hon att de nya kraven ska implementeras, men hon kunde inte lova att det 
skulle bli 2015. Oroväckande. Det fanns alltså fog för de farhågor jag tog upp i 
Svenska Dagbladet:

  
 
… och om utsläppsmålen  
Lika hal var hon när det rörde möjligheten att skärpa EUs utsläppsmål till minst 30 
procent. Jo, det är något som regeringen vill se bli verklighet, men det är inte läge att 
driva det nu, ansåg Ek. Om inte nu, när, om inte vi, vem? undrade jag. På det fick jag 
inget bra svar.  
 
Fler interpellationsdebatter  
Idag debatterade jag med socialminister Göran Hägglund (KD) och 
energiminister Anna-Karin Hatt. Det var mina kolleger Jonas Sjöstedt och Kent 
Persson som väckt frågorna. Med Hägglund debatterade jag privatiseringarna av 
apoteket. Visste ni att en stor del av de privatiserade apoteken idag styrs från 
skatteparadiset Jersey, utan att en skattekrona stannar i Sverige och helt utan insyn? 
Det gäller alla Apoteket Hjärtats butiker samt Medstop, totalt ungefär 250 butiker. Är 
det så läkemedel och folkhälsa ska bedrivas i Sverige? Hägglund svarade ingenting 
alls. Trots att jag upprepade frågan två gånger. Ett icke-svar kan ju också vara ett 
svar…  
     Anna-Karin Hatt var i alla fall ärlig när hon på frågan huruvida Vattenfall skulle få 
investera i byggnation av ny kärnkraft svarade oss att Vattenfall fick göra som de ville 
med sina framtida investeringar. Vill de placera pengarna i ny kärnkraft har hon inga 
invändningar. Så var det med den styrningen av statliga Vattenfall. Och det var sagt 
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av Hatt, som är centerpartist. Rätt anmärkningsvärt…  
 
Inte mycket reform av EUs fiskeripolitik  
Igår hade vi överläggningar med regeringen om EUs framtida fiskeripolitik. Vi och 
MP reserverade oss tillsammans. Vi vänder oss bland annat emot att de gigantiska 
subventionerna kommer fortsätta att finnas kvar, EUs utsugning av fattiga länders 
fiskevatten, satsningarna på storskaliga fiskodlingar och mycket annat. Läs hela vår 
avvikande mening (som reservationerna kallas i utskottet) på:   
 
Regeringen agerar inte mot tupplågeriet 
Jag har fått svar från landsbygdsminister Eskil Erlandsson på min fråga om vad han 
tänker göra för att tuppar inte ska födas upp och dödas i syfte att bli 
läppförstorningsmedel. Tyvärr får jag konstatera att Erlandsson inte har några mer 
långtgående planer på området. Han menar att EUs kosmetikadirektiv inte behöver 
göras om samt att det är upp till de djurförsöksetiska nämnderna att göra en korrekt 
avvägning mellan djurens lidande och produktens nödvändighet.  
     Det är uppenbart att andra får ta tag i frågan. Exempelvis vi i Vänsterpartiet. Det 
kan inte vara rimligt att tusentals tuppar ska dödas bara med syfte att bli ett 
skönhetspreparat (där det dessutom finns djurfria alternativ). EUs kosmetikadirektiv 
måste skärpas på den punkten. Det borde även svensk djurskyddslag. Exempelvis 
borde det vara möjligt att överklaga de etiska nämndernas beslut, kanske i form av en 
överprövningsnämnd. Idag finns ingen sådan möjlighet. I vart fall ska inte djur 
behöva lida för människans fåfängas skull. Helst ska djur inte lida alls.  
    Senare i år kommer en utvärdering av djurskyddslagen. Då om inte förr kan vara ett 
lämpligt tillfälle att ta upp detta.  
 
Durban, här kommer jag  
Nu har jag fått pengar från talmannen, resebiljett samt ackreditering till 
klimattoppmötet i Durban, Sydafrika. Jag kommer att vara där i början av december, 
till den 9 december då alla viktiga beslut ska vara på plats. Spännande. Räkna med att 
ni ska få reserapporter därifrån!  
 
Det var allt för nu,  
 
Jens  
 
Håll tummarna kl 10.00 nu på söndag så är ni snälla…  
 
Jens Holm, riksdagsledamot (V) 
tel: 0708-250 889 
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