
Riksdagen, 2014-01-31 
 
Hej alla, 
Snart ska jag iväg och hålla i ett utskott när Ungdomens riksdag samlas just här i riksdagen. 
Blir spännande och hoppas kunna inspirera unga att engagera sig mer politiskt. Det behövs! 
 
Färre djurtransporter 
Vi ser just nu en mycket oroande trend där svenska djur skickas iväg för slakt i andra länder. 
Transporten blir längre än vår maxgräns på åttatimmar. Mest aktuellt är de flera tusen grisar 
som nu de närmsta veckorna kommer att skickas till Tyskland för slakt. Dessutom har det 
avslöjats att djur i Sverige transporteras i strid med åttatimmarsgränsen. Vi politiker kan inte 
stillatigande se på när djurskyddslagen kränks på det här sättet. Därför har jag lämnat in en 
interpellation till ansvarig minister, Eskil Erlandsson. Det blir debatt i riksdagen tisdag den 
18/2. Läs gärna mer här: http://jensholm.se/2014/01/29/farre-djurtransporter/  
 
Fri marknad eller förnybar energi 
EUs marknadsfundamentalism tycks inte ha några gränser. Nu är det vårt framgångsrika 
system med s k elcertifikat för förnybar energi som en förhandsinstans inom EU-domstolen 
har dömt ut. Om vi ska fortsätta med detta – vilket vi vill – så måste elcertifikaten kunna delas 
ut till hela den europeiska marknaden. Det är ju helt orimligt. Jag tar upp frågan med ansvarig 
minister Anna-Karin Hatt här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/EU-domstolen-och-fornybar-ener_H111377/  
 
Hållbar upphandling 
Jag är också oroade över framtiden för den hållbara offentliga upphandlingen. Sveriges 
kommuner, landsting och staten köper ju varor och tjänster för närmare 600 miljarder kronor 
per år. Tänk vad mycket miljösmarta saker man kan baka in i dessa upphandlingar; ekologisk 
mat, lågenergibelysning, endast taxi som kör förnybart etc. Men nu vill regeringen att 
Konkurrensverket (istället för bl a Miljöstyrningsrådet) ska få huvudansvaret för 
upphandlingen, och rådgivningen kring denna. Är det nån som tror att det blir bättre? Jag har 
just lämnat in en interpellation om detta. Den kommer upp på riksdagen.se inom kort. 
 
Grand Panthers 
I veckan har jag träffat en stor församling mycket engagerade pensionärer, från organisationen 
Grand Panthers. De demonstrerar en onsdag i månaden utanför riksdagen kl 15.00, strax innan 
vi har votering. Mycket effektfullt. När jag blir pensionär vill jag också bli en stor panter. Ni 
som redan är det (pensionär alltså) kan läsa mer här: http://grandpanthers.se/info.html  
 
Förra veckan svarade jag i Svenska dagbladet miljöminister Lena Ek om utförsäljningen av 
utsläppsrätter. Läs mitt svar här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ar-marknaden-
viktigare-an-klimatet_8928784.svd  
 
Det var allt för denna gång, 
 
Jens 

 
P S Vilken turbulens i Danmark. Men Socialistiskt Folkeparti gör helt rätt som lämnar 
regeringen. Att sälja ut delar av energibolaget Dong till Goldman Sachs är vare sig bättre för 
klimatet eller demokratin över lag. Kanske kan SF (liksom Enhetslistan) påverka politiken i 
Danmark bättre utanför regeringen? 


