
Riksdagen, 2015-01-30 

 

Hej alla, 

En rätt lugn fredag där jag försöker arbeta i kapp saker jag inte hunnit med under veckan. För sådant 

behöver man minst en dag…  

 

Sverige ska förbättra, inte försämra för grisarna 

Sveriges Radio avslöjar idag att ett antal grisuppfödare i Sverige har fått tillstånd att till 

uppfödningsmetoder som strider mot svensk djurskyddslag. Det handlar bland annat om s k fixering 

av suggor, en slags burhållning när grisen inte kan röra sig naturligt. Jordbruksverket subventionerar 

dessutom detta med en miljon kronor. Inte OK. Vägen framåt för svensk livsmedelsproduktion borde 

vara högre miljö- och djurskyddsambitioner, inte lägre. Jag kommer nu ta upp frågan med ansvarig 

minister i en interpellationsdebatt. 

 

Militära samarbetet med Saudiarabien måste stoppas 

Igår pressade Jonas Sjöstedt statsminister Stefan Löfven om Sveriges kontroversiella militära 

samarbetsavtal med Saudiarabien, en av världens brutalaste diktaturer. Tänker statsministern slopa 

avtalet och se till att inga vapen skickas till landet? Svaret var tyvärr inte glasklart från Löfven. När 

avtalet nu ska omförhandlas under våren måste det avskaffas helt och hållet. Se replikskiftet här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H2C120150129sf#/pos=841  

 

Vad vi kan läsa oss av Naomi Klein 

Naomi Kleins ”This Changes Everything” borde få vänstern att anamma en mer heltäckande 

klimatpolitik. Jag skriver om detta här: http://www.dagensarena.se/opinion/jens-holm-v-vanstern-

maste-anamma-den-systemkritiska-klimatpolitiken/  

 

TTIP och kemikaliepolitiken 

Det finns många dimensioner på handels- och investeringsavtalet, TTIP, som nu förhandlas mellan EU 

och USA. Naturskyddsföreningens tidigare ordförande Mikael Karlsson har skrivit en mycket 

intressant analys i Global Affairs av hur TTIP skulle kunna påverka möjligheterna att föra en 

progressiv kemikaliepolitik. Läs mer: http://jensholm.se/2015/01/29/ttip-och-kemikalierna/  

 

På gång 

Onsdag-torsdag: I Jokkmokk på den stora Jokkmokks marknad och klimatpolitisk debatt och en del 

annat spännande. 

Lö 7/2 15.00 medverkar på Vänsterpartiet Storstockholms ”Fråga orten” samt klädesinsamling till 

Syrien. Om du är medlem, välkommen! 

 

Pressklipp 

DNs ledarsida om min kritik av vargjakten. Det stämmer; underbetyg även åt den nuvarande 

regeringen:  

http://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-i-vantan-pa-varghatarnas-ylande/  

Jag skriver om Naomi Klein och vänsterns roll i klimatfrågan.  

http://www.dagensarena.se/opinion/jens-holm-v-vanstern-maste-anamma-den-systemkritiska-

klimatpolitiken/  

 

Trevlig helg, 

 

Jens 

 

P S Jag säger bara; stå på dig president Barack Obama i ditt motstånd mot den planerade och isåfall 

helt miljöförödande oljeledningen Keystone XL! 
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