
Riksdagen, 2012-04-26 
 
Hej alla, 
Har just haft överläggning med Lena Ek om EUs förslag om s k LULUCF, hur skog och 
jordbruks ska kunna räknas in i klimatpolitiken. Jag är mycket orolig för att Ek försöker se till 
så att Sverige ska få tillgodoräkna oss våra stora skogsarealer som s k kolsänkor och därmed 
inte behöva göra så stora utsläppsminskningar som vi borde. Kolsänkor är en lika teknisk som 
politiskt lurig fråga. Viktigt att markera tydligt mot de som försöker trixa med 
klimatpolitiken…  
 
Klimatsatsa på Stockholm 
Igår föreslog vi en snabbstart av tre prioriterade kollektivtrafikprojekt i Stockholm: 
*T-bana Odenplan-Nya Karolinska sjukhuset 
*Spårväg Syd 
*T-bana till Nacka 

Vi har därför avsatt två miljarder kronor redan nu i vårbudgeten så att vi SNARAST 
MÖJLIGT kan starta dessa projekt. Vi har förstås mer pengar för en fortsatt finansiering. Se 
mer: http://jensholm.se/2012/04/25/vi-klimatsatsar-pa-stockholm/. 

 
Oklara svar från Ek om kraftverksbygget i Indien 
Förra veckan hade jag interpellationsdebatt med Lena Ek om det svenskstödda 
kraftverksbygget, Rampur, i norra Indien. Nej, det var nog rätt uppenbart för de som lyssnade 
att Ek inte hade några tydliga svar att komma med. Men hon lovade i alla fall att den drabbade 
befolkningen ska kompenseras och att hon ska ta upp frågan med Världsbanken (som är med 
och finansierar). Det ska jag följa upp! 
     Förresten, ni vet väl att alla debatter kan ses i efterhand samt att man kan läsa protokollet. 
Här hittar ni t ex debatten om Rampurverket: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10313&doctype=ip  
 
Storskaligt fiske i marina reservat 
Sverige har inrättat betydande arealer av marina reservat. Det är ju toppen. Men vad skulle du 
säga om du visste ett det pågick storskaligt industrifiske där, bl a med bottentrålning? Det är 
tyvärr fallet. Vad säger vår miljöminister? Det vill jag ha svar på i min skriftliga fråga: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-
svar/Oreglerat-fiske-i-Natura-2000-_GZ11547/  
 
Motion: minska djurförsöken 
Läs vår motion om hur vi vill minska djurförsöken: http://jensholm.se/2012/04/24/bort-med-
djurforsoken/  
 
Motion: minska utsläppen från maten 
En till motion. Minska utsläppen från maten: http://jensholm.se/2012/04/26/minska-
utslappen-fran-maten/  
 
Rättegång uppskjuten 
Jag berättade i förra nyhetsbrevet om den svenske medborgaren Joaquin Perez och att jag 
skulle vittna till förmån för honom. Nu är rättegången uppskjuten sex veckor. Åklagaren hade 
fått bevisen mot Joaquin underkända och håller nu på att gräva fram nya (!). Det verkar i alla 



fall lite hoppfullt. Läs gärna Tigran Feilers artikel från Aftonbladet Kultur i lördags om fallet 
Joaquin Perez: http://www.aftonbladet.se/kultur/article14710333.ab  
 
Interpellationsdebatt med Borg 
Imorgon har jag en IP-debatt med finansminister Anders Borg. Den väntas äga rum någon 
gång efter kl 11.00 och handlar om klimatrelaterade skatter. Emma Wallrup har skrivit den 
intressanta interpellationen, men eftersom hon inte sitter i riksdagen längre (hon var ersättare 
några månader) har jag fått ansvar för debatten. Spännande! 
 
Första maj 
Är du i Eskilstuna eller Västerås på 1 maj kom gärna till Vänsterpartiets demonstrationer. Jag 
kommer vara där och tala. Väl mött! 
 
Kärnkraftsdemo 
Missa inte heller kärnkraftsdemonstrationen i Stockholm, Sergels torg på lördag 11.50. 
 
Några saker på gång: 
Lö 28 april 11.50 demonstration mot kärnkraft, Sergels torg, Sthlm. Jag talar för V. 
Ti 1 maj Jag talar i Eskilstuna och Västerås 
Ti 15 maj Heldag i Falun om Vs klimatpolitik 
Må 28 maj Heldag i Norrköping och Linköping om Vs äldrepolitik 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 
 
P S Har du inte skrivit under uppropet för att radikalisera svensk klimatpolitik? Det har jag, 
gör det du också: http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu/   
 


