
Akalla, 2013-03-28 
 
Hej alla, 
Har just träffar eko-odlare i Akalla som protesterar för att de blivit avhysta från den mark som 
de odlat på sedan ett par år tillbaka. Markupplåtaren vill istället att det ska produceras 
djurfoder där, som man tjänar mer pengar på. Heja Akalla eko-odlare, säger jag bara! Vi vill 
ju ha mer av stadsodling, inte mindre.  
 
Interpellationer: Hästkött och klimatanpassning 
Fredag den 12 april har jag två interpellationsdebatter. En mot landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson om den s k hästköttsskandalen, bristande djurskydd, dålig matkontroll m m och 
den andra mot miljöminister Lena Ek om klimatanpassning. Se riksdagen.se för mer exakt 
info. 
 
Jakt och klimatmål i EU 
På tal om de båda ministrarna. Erlandsson har svarat på min skriftliga fråga om lockfåglar i 
jakten. Tyvärr utlovar han inget förbud mot att använda levande fåglar som ett lockbete i vissa 
jaktformer. Se Erlandssons svar och min fråga på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Forbud-mot-jakt-med-
lockfagel_H012408/ Lena Ek frågar jag, återigen, om vilket klimatmål den svenska 
regeringen egentligen driver mot EU. Vi får olika besked hela tiden, så nu är det dags för ett 
riktigt svar. Se gärna: http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/03/regeringen-pressas-om-
eus-klimatmal  
 
Cypern 
Nu är det då Cypern som höll på att krascha helt och hållet. Lite mer av självkritik och 
sjukdomsinsikt skulle jag önska från EU-ledarskapet. Det var ju de som 1). Krävde att alla 
EU-länder skulle avreglera sina finansmarknader och 2). Upprättade EMU som leder till s k 
assymetriska chocker (att olika länder har olika ekonomiska förutsättningar men drabbas när 
det är en och samma ekonomiska politik som förs) för i synnerhet små oskyddade länder. När 
ska bankerna och spekulanterna tvingas ta ansvar? När ska enskilda länder kunna lämna EMU 
på ett ordnat sätt? 
 
Apoteken 
Att avregleringen av apoteken ledde till riskkapitalister som flyttar vinster utomlands, 
nedläggningar i glesbygd, sämre service och en del annat visste vi redan innan. Men hur ska 
vi få ordning på apoteksbranschen? Vänsterpartiet har lagt fram konkreta förslag i vår alldeles 
färska apoteksrapport. Läs mer här: http://www.vansterpartiet.se/sa-loser-vi-
apoteksproblemen/  
 
Earth hour 
Ni kanske såg att jag på Earth hour förra veckan utmanade mina riksdagskollegor att bara äta 
vegetariskt fram till midsommar. Nu är det i alla fall sju stycken som har anammat detta. Kul. 
Var och en som går över till vegetariskt i tre månader bidrar till minskade utsläpp av 
växthusgaser på 200 kg. Inte illa. De som klarar utmaningen bjuder jag på en vegetarisk 
lunch. 
 
Pressklipp: 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-ingen-foeregangare-brpa-klimatomradet-5012 
http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/sverige/article1110981.svt 



 
Nu återstår bara att önska er alla en: Riktigt GLAD PÅSK. Nästa vecka åker jag skidor i 
Björnrike, så det blir inget nyhetsbrev nästa vecka (då riksdagen också är stängd).  
 
Jens 

 
P S Häromkvällen höll jag föredrag för Vänsterpartiet i Östersund, från min sängkammare. 
Det gick alldeles utmärkt. Det är klart att ett Skype-föredrag på distans inte fullt ut kan mäta 
sig med att vara där 100 procent fysiskt. Men om det i den andra vågskålen ligger många 
timmars restid, övernattning och utsläpp pga resan kan Skypekonferenser vara ett bra 
alternativ. Jag hoppas träffa fler människor ute i landet på detta miljövänliga och tidseffektiva 
sätt. 


