
Gamla Enskede, 2012-03-30 
 
Hej alla 
Glädjande att försvarsminister Sten Tolgfors har gjort det enda vettiga: avgått. Men 
Saudiskandalen är på intet sätt slut här. Vilket ansvar har Ewa Björling, Carl Bildt och 
Fredrik Reinfeldt. Frågan aktualiserar det oetiska och orimliga att exportera vapen. Läs 
gärna mer på: http://jensholm.se/2012/03/30/tolgfors-gar-problemen-bestar/ 
 
Att gå före 
I måndags debatterade jag en märklig rapport från Expertgruppen för miljöstudier. Den norske 
nationalekonomen, som skrivit rapporten, menade att det inte gör någon större nytta om små 
länder som Sverige går före i klimatpolitiken. Suck, suck. Förresten vore det väl bra OM 
Sverige gick före. Vi släpper ju ut långt över världssnittet och vad som är hållbart för 
planeten. 
     Men det fanns en del annat intressant i rapporten, exempelvis vikten av statliga 
investeringar för att få fram ny bra klimatteknik. Marknaden kan inte själv lösa detta. Läs 
gärna mer på: http://jensholm.se/2012/03/26/vikten-av-att-ga-fore/ 
 
Ska marknaden rädda miljön? 
Förresten på tal om teknik och marknad. En som verkligen har hoppat i galen tunna är den 
brittiske (tidigare) klimatgurun Mark Lynas. Ska jag säga något positivt om hans bok ”Guds 
utvalda art” så är det att den åtminstone engagerar. Läs gärna min recension i Flamman: 
http://www.flamman.se/klimatguru-vill-ha-mer-marknad 
 
Lotteririksdagen 
Ni kanske inte tror mig nu, men för andra gången på två veckor blev det oavgjort 155-155 i 
frågan om huruvida Sverige ska tillåta att enskilda medlemsländer ska kunna få förbjuda 
genmanipulerade grödor, GMO. Vänsterpartiet och resten av oppositionen driver just den 
linjen. Vi borde alltså ha vunnit voteringen. Men det blev oavgjort igen (vi röstade förra 
veckan, när det blev oavgjort låter man frågan vila en vecka till nästa votering, som alltså var i 
onsdags). Då stod riksdagen inför att återförvisa (skicka tillbaka) till utskottet eller 
LOTTDRAGNING. Min och Vänsterpartiets självklara hållning är att lottdragning INTE ska 
avgöra viktiga politiska beslut. Men så tyckte t ex inte de två största partierna, S och M, som 
röstade för lottdragning.  
     Så, lottdragning blev det och den GMO-kritiska linjen förlorade tyvärr. Miljöaktuellt har 
uppmärksammat saken: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.440794/riksdagen-lat-lottning-
avgora-gmo-fragan 
 
Fjälljakten ska regleras 
I onsdags röstade riksdagen igenom att fjälljakten ska regleras bättre. Detta för att skydda 
djuren (främst riporna) och respekten för samerna och andra boende i norra Sverige. Härligt 
när en Vänsterpartimotion går igenom. Nu måste regeringen genomföra denna reglering. 
     Dessvärre var det bara Vänsterpartiet som röstade för vårt krav att förbjuda den s k 
godsjakten. Ni, vet helt meningslös jakt på gods och herrgårdar där rika direktörer betalar 
tusentals kronor för att skjuta uppfödda fåglar. Jag hoppas på bättre lycka nästa gång… 
 
IP: varför stödjer Sverige storskaligt vattenkraftsprojekt i Indien 
Jag har tidigare skrivit om det stora vattenkraftsprojektet Rampur i norra Indien. Nu har jag 
precis skickat in en interpellation till Lena Ek om detta. Den kommer upp på riksdagen.se 
inom kort. 



 
Nästa vecka – plenifritt 
Nästa vecka är riksdagen stängd. Jag åker till Björnrike på påsklov. Det blir kanon! 
 
Earth Hour 
Ni missar väl inte Earth Hour imorgon. Imorgon mellan 20.30-21.30 släcker vi ned OCH äter 
inget kött (Djurens Rätt har en fin uppmaning om detta). 
 
Det var allt – glad påsk på er! 
 
Jens 

 
P S Ni glömmer väl inte 1 april på söndag. Se till att lura många ☺ 


