
Riksdagen, 2013-10-18 
 
Hej alla, 
Fredrik Reinfeldt har talat på Moderaternas stämma. Han gjorde en lång uppräkning av alla 
välfärdsreformer som vi genomfört i vårt land, Sverige. Jo, visst är det bra. Men han glömde en liten 
detalj: Moderaterna har varit motståndare till så gått som alla demokratiska reformer som genomförts i 
Sverige, allt från allmän och lika rösträtt, arbetsrätt till de flesta jämställdhetsreformer. Har man inte 
byggt upp folkhemmet kan man alltid försöka skriva om historien, eller?  
 
Vänsterpartiet dominerar 
Svenska Dagbladet har räknat ut vilka riksdagsledamöter som är aktivast i talarstolen. And guess 
what… Vänsterpartiet är det parti som är aktivast i riksdagens talarstol (räknat utifrån hur många 
mandat vi har). Av alla 349 riksdagsledamöter är jag den som talar näst mest. Det var kul att läsa… Av 
de tio mest flitiga riksdagsledamöterna är fyra vänsterpartister. Inte illa! 
     Det är kanske inte så konstigt. Vi är nog de som är mest förbannade över högerregeringens politik 
och de som har flest förslag till förändring. Då blir det också mycket debatt. 
Läs artikeln och länk till alla ledamöters aktivitet (eller inaktivitet): http://www.svd.se/nyheter/inrikes/v-
dominerar-i-talarstolen_8582006.svd  

Debatt om Östersjön 
Igår debatterade jag Östersjön med miljöminister Lena Ek. Jag ville ju ha debatten innan det viktiga 
Helcom-mötet i Köpenhamn, men Ek senarelade debatten med två (!) veckor . Jag inledde därför med 
att kräva att Lena Ek skulle bli bättre på att svara på våra interpellationer i tid. Jag fick inget svar. Jag 
fick inte heller några bra svar på hur Sverige ska uppfylla våra åtaganden för minskade utsläpp av 
kväve och fosfor. Ibland talar tystnaden sitt eget tydliga språk… Följ hela debatten på: 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H1109&doctype=ip  

Läs vår motion om en bättre och ansvarsfullare rovdjurspolitik:  
http://jensholm.se/2013/10/09/motion-rovdjur/  

Läs gärna mitt inlägg, Regeringen har ovärdig klimatpolitik: 
http://dagens.etc.se/debatt/regeringen-har-ovardig-klimatpolitik  

Igår talade jag om Östersjön på Radio Gotland. Lyssna här: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5677081  

Djurskyddslagen, när kommer den? 
Nej, landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska inte kunna komma undan längre. Nu har det gått 
nästan två år sedan utredningen om en ny djurskyddslag kom och Erlandsson gör ingenting. Den 24 
oktober kommer han att svar på min skriftliga fråga. Den hittar ni här: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-
svar/Skriftlig-fraga-20131444-nd_H11144/  

På gång: 
Må: Lunch med John Bellamy Foster, nordamerikansk eko-marxist  
Ti: Öppet föredrag: Så här ställer vi om Göteborg, Göteborg kl 18.00. Arr V gbg 
On: Votering 
To: Votering 

Det var allt för nu 

Jens 

P S Nu ska jag träffa en skolklass från Dragonskolan, Umeå, här i riksdagen. Vad kul! Ibland är det 
lyxigt att vara riksdagsledamot... 


