
Riksdagen, 2014-02-14 
 
Hej alla, 
Kommer just från EU-nämnd med bland annat Anders Borg, Eskil Erlandsson, Jan 
Björklund och Annie Lööf. Det är ju i EU-nämnden ska förankra det man sedan ska fatta 
beslut om inom EU den kommande veckan, så det blir alltid intressanta diskussioner. Lööf 
vägrade att nämna om regeringen har något klimatmål i EU till 2030, trots att frågan kommer 
diskuteras nästa vecka. Jag krävde att Eskil Erlandsson tydligare skulle motsätta sig 
tredubblade EU-subventioner till vin, sprit, kött och choklad. Alltså, tredubbling till 
subventioner på två miljarder kr årligen till dessa ”nödvändigheter”… Samtidigt så finns det 
inte pengar för att bygga ut förnybar energi eller till ekologisk produktion i jordbruket. Suck, 
det säger något om prioriteringarna i EUs politik. 
 
Nu avgörs det 
Imorgon är det valkonferens i Stockholm. Då fastställs Vänsterpartiets listor till riksdagsvalet, 
landstinget och Stockholms stad. Jag är föreslagen till plats fyra, alltså valbar plats, på 
riksdagslistan. Jag hoppas verkligen att valkonferensen röstar in mig på den platsen. Men det 
är medlemmarna som bestämmer, så det blir enormt spännande. Någon gång efter lunch lär vi 
vara klara. Är du där? Kom gärna fram och säg hej. 
 
Kriget mot terrorismen 
I veckan har jag sett och debatterat filmen såg filmen Dirty Wars. Filmen är en mycket 
gripande och uppslitande uppgörelse med USAs s k krig mot terrorismen. The Nation-
journalisten Jeremy Scahill reser till Afghanistan, Jemen och Somalia för att se effekterna 
mot kriget. Vi vet redan att mängder av civila har dödats av USA-soldater i de länderna, vilket 
är förfärligt. Men frågan är också vad det s k kriget mot terrorismen gör med andra länder och 
hela det internationella samfundet. Jag skrev några rader om detta. Läs gärna:  
http://jensholm.se/2014/02/12/kriget-mot-terrorismen/  
 
Kommande saker 
Ti 18/2 Jag debatterar djurtransporter och export av svenska grisar till Tyskland med 
landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Riksdagens kammare nån gång efter kl 13.00. Läs 
gärna min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Interpellationer/Farre-djurtransporter_H110250/  
Lö 22/2 Vegoforum, ABF i Stockholm. Jag är diskuterar hur vi politiserar köttkonsumtionen 
och det kommande valet. 
Ti 25/2 Min interpellationsdebatt om hållbar offentlig upphandling med civilminister Stefan 

Attefall. Nån gång efter kl 13.00. Se min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Krav-vid-offentlig-upphandling_H110264/  
 
Ren miljö, när? 
På tal om interpellationer. Ska vi verkligen inte ha en ren miljö förrän år 2129? Ja, så ser 
regeringens politik ut just nu. Läs mer: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-
och-anmalningar/Interpellationer/Interpellation-201314288-Ren_H110288/ Debatten blir 
troligen ti 25/3. Återkommer om det. 
 
Vattenskotrar 
Blir det nåt krav på körkort för vattenskotrar? Jag har ställt en fråga till ansvarig 
infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Se: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-



Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Korkort-for-vattenskotrar_H111421/  
Svar inom en vecka. 
 
Det var allt för nu. Ha en fin helg, 
 
Jens 

 
P S Ha en fantastisk alla-hjärtans dag. Jag har redan fått ett fint rött hjärta av min dotter. Man 
blir rörd… 


