
Gamla Enskede, 2013-12-06 
 
Hej alla, 
Jobbar hemifrån idag. Har därför tid att äntligen skriva några rader till er. 
 
Vila i frid, Nelson Mandela 
Tidigt imorse nåddes vi av nyheten att Nelson Mandela avlidit. Inte helt oväntat, men det 
känns ändå när döden är ett faktum. Precis som för många andra betydde Mandela och 
kampen mot apartheid mycket för mig och mitt intresse för politik och rättvisefrågor. Väljer 
här att citera partiordförande Jonas Sjöstedt som nyligen kommenterade bortgången så här: 
”En man som fått utstå så mycket som Nelson Mandela kunde ha blivit en person uppfylld av 
hat och hämnd, istället var hans budskap försoning och framtidstro. Nelson Mandelas liv och 
gärning ska fortsätta att inspirera oss i arbetet för en bättre värld.” Just så… 
 
Dålig rovdjurspolitik 
Igårkväll debatterade riksdagen regeringens förslag till ny rovdjurspolitik. Regeringen har ju 
lagt fram ett förslag som öppnar för jakt på alla våra fem rovdjur. Förslaget på 
rovdjurspopulationer ligger långt under det som regeringens tidigare utredningar föreslagit. 
Inte OK. På tisdag kl 13.30 röstar vi om förslaget i riksdagen. Eftersom regeringen – som 
vanligt – har stöd av SD lär tyvärr förslaget gå igenom.  
 
Oacceptabel behandling av grisar 
På tal om djur. I förrgår kom nya omskakande bilder av hur illa grisar behandlas i Sverige. 
Djurrättsalliansen har filmat på ett 15-tal uppfödningsplatser i Sverige. Och det såg riktigt illa 
ut. Dessutom är det än mer upprörande när det finns en mer än två år gammal utredning – och 
förslag till – ny djurskyddslag som regeringen skulle kunna lägga fram. Men 
landsbygdsminister Eskil Erlandsson är för rädd att stöta sig med LRF och andra 
särintressen, så inget händer. Regeringen skulle också kunna understödja mer vegetarisk mat, 
men det säger också Erlandsson blankt nej till. Igår tog jag upp dessa frågor med honom på 
riksdagens frågestund. Det blev ett kort inslag i Svts Rapport. Kul. Se det här: (efter ca 18 
min): http://www.svtplay.se/video/1594217/5-12-19-30  
 
WTO – en handelspolitik för de fattiga och för miljön? 
Idag avslutas världshandelsorganisationens, WTO, toppmöte på Bali, Indonesien. När jag 
tidigare satt i EU-parlamentet jobbade jag mycket med handelspolitik. Målsättningen då var 
att se till att handelspolitiken inte stod i vägen för progressiv miljöpolitik eller rätten till mat. 
Tyvärr är det inte en politik som vår regering och EU driver. Inför dessa förhandlingar har t 
ex handelsminister Ewa Björling och EU motarbetat fattiga länders rätt till lokal 
livsmedelsproduktion. Läs gärna mitt debattinlägg i Svenska dagbladet om det: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/frihandel-ska-inte-ga-fore-ratten-till-mat_8789118.svd  
 
Körkort för vattenskotrar? 
I våras krävde jag och Vänsterpartiet någon form av lämplighetsintyg samt åldersgräns för 
vattenskotrar och andra snabbgående vattenfarkoster. I samband med min 
interpellationsdebatt utlovades en utredning i frågan. Jag debatterade sedan frågan igen med 
infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som sa att hon ville avvakta utredningen. 
Hon sa också att om utredningen skulle komma fram till regeländringar skulle hon verka för 
att dessa skulle träda ikraft innan båtsäsongen 2014. I måndags lade Havs- och 
vattenmyndigheten fram ett förslag om just ett körkort och en 18-årsgräns för vattenskotrar 
och andra snabbgående vattenfarkoster. Fantastiskt! Det är inte ofta man faktiskt kan peka på 



konkreta förbättringar som inte skulle skett utan ens egen medverkan. Men det här är nog ett 
sådant fall. 
     Förhoppningsvis kan vi äntligen få lite mer av lugn och ro på sjön till nästa år. Nu gäller 
det bara att regeringen lägger fram förslaget. Jag lovar att följa frågan… Se mer: 
http://jensholm.se/2013/12/02/antligen-korkort-for-vattenskotrar/  
 
Klimatdebatt på måndag 
På måndag debatterar jag Sveriges klimatpolitik efter toppmötet i Warszawa med 
miljöminister Lena Ek. Jag hade hoppats att få denna debatt innan toppmötet, men Ek blev 
sjuk, så det blir nu istället. Läs gärna min IP här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Klimattoppmotet-COP-19CMP-9-i_H11085/  
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 

 
P S Så, har den stora s k Pisarapporten kommit där världens elever jämförs med varandra. 
Svenska elevers resultat har rasat i alla kategorier. Nej, utbildningsminister Jan Björklund, 
tycker inte att han har något ansvar för detta. Han har fortfarande mage att skylla på tidigare 
regeringar. Men den strategin kommer att straffa sig, var så säkra. Det som en gång var den 
mannens trumfkort har nu blivit en kvarnsten. Inte mer än rätt…  


