
Riksdagen, 2014-03-28 

Hej alla 

Vilken härlig solig dag! Nu vill man ut på stan och demonstrera… 

Pressat regeringen om ekologisk mat… 

I tisdags debatterade jag ekologiska livsmedel med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Fram till 

2010 hade Sverige mål både för ekologisk produktion och konsumtion i offentlig upphandling. När 

målen inte nåddes 2010 har regeringen helt enkelt skrotat målen. Se hela debatten här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110362  

… och om ren miljö först 2129 

Samma dag hade jag en interpellationsdebatt med miljöminister Lena Ek om giftfri miljö, ett av 

många miljömål som regeringen inte kommer att nå. Enligt en bedömning från Naturvårdsverket kan 

gifter i naturen och andra miljösyndelser vara åtgärdade först år 2129 (!) med nuvarande arbetstakt. 

Vänsterpartiet vill förstås skruva upp tempot. Se hela debatten: 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110288  

Reinfeldt vill ha vapenembargo mot Ryssland, men kritiserar inte Svoboda 

När det gäller Ukraina tycker jag, som jag skrivit tidigare, att det är viktigt att hålla två bollar i luften 

samtidigt. Både fördöma Ryssland, men också kritisera de högerextrema och pro-fascistiska inslag 

som finns i den nya regeringen i Ukraina. I tisdags tog jag upp frågan med statsminister Fredrik 

Reinfeldt. Rysslands annektering är helt oacceptabel och man borde införa ett vapenembargo mot 

Ryssland. Och hör och häpna Reinfeldt var positiv till det. Kunde han då kritisera högerextrema 

Svoboda? Nja, det var det sämre med. Se mina två inlägg till Reinfeldt och hans svar här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Information-fran-regeringen/Information-fran-

regeringen-event/?did=H1C120140325ar (skrolla ned till höger, jag kommer efter ca 50,40 min). 

På gång: 

Må 31 mars FN kommer med sin senaste klimatrapport. 

Må 7 april Talar i Malung och Ludvika och miljö och hållbar mat. 

To 10 april kl 18.00 Talar EU för V Vita bergen (plats Södermalm Sthlm nånstans) 

Lö 12 april 13.00 Immanuelskyrkan och debatt om global politik 

Lö 26 april kl 21.30, Kulturnatten. Jag intervjuar författaren Ola Larsmo om förebilder i det politiska 

arbetet (han har skrivit boken ”101 historiska hjältar”, tillsammans med Brian Palmer). Välkomna till 

Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7A i Gamla stan. Mer info: 

http://kulturnattstockholm.se/program/details.php?OID=206  

Fösta maj. Nu är det klart: Jag talar i Oxelösund. Välkommen om du har vägarna förbi! 

 

Pressklipp 

Skriver i ETC om mål för eko:  

http://jensholm.se/2014/03/28/hog-tid-att-satta-mal-for-eko/  

Debatterar minskad köttkonsumtion på Aftonbladet-TV: 

http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/debatt/20minuter/article37332.ab  

Mer från Aftonbladet och kött:  

http://www.aftonbladet.se/debatt/article18579353.ab  

Kritiserar regeringens dåliga politik för biologisk mångfald: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5814230  

Med i Djurens Rätts referat om den djurpolitiska debatten i riksdagen nu i veckan: 
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http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/debatt-om-djurskydd-och-en-saknad-

proposition  

 

Det var allt för nu. Njut av solen! 

Jens 

www.jensholm.se  

P S Kul att återigen vara med på listan över ”Sveriges 100 miljömäktigaste”, även om jag varit högre 

än plats 83 tidigare (men alla politiker har blivit nedputtade i år). Motiveringen är särdeles fin: På väg 

att bli en av de namnkunnigaste och mest profilerade miljöpolitikerna i landet”. Jonas Sjöstedt 

hamnar på plats 20, högst av alla partiledare! Hela listan: 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.553168/sveriges-100-miljomaktigaste---hela-listan (du måste 

skriva in din mejladress). 

 

http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/debatt-om-djurskydd-och-en-saknad-proposition
http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/debatt-om-djurskydd-och-en-saknad-proposition
http://www.jensholm.se/
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.553168/sveriges-100-miljomaktigaste---hela-listan

