
Riksdagen, 2014-05-09 

Hej alla, 

Hoppas ni har en fin dag trots regnet. Jag har fullt upp med EU-nämnd och försöker nå botten 

i min mejlbrevlåda. Det går sisådär… 

EU inifrån – nu som e-bok 

Min bok EU inifrån - berättelser från EU-parlamentet 2006-2009 finns sedan i förrgår att 

köpa som e-bok. Jättekul, tycker jag! Och jag tackar förlaget Telegram för att de har modet att 

ge ut boken igen.  

     Jag gav ut EU inifrån 2009 som min högst personliga berättelse om mina tre år i EU-

parlamentet. Jag tror att alla som vill lära sig mer om EU, särskilt från ett kritiskt perspektiv 

kan ha stor nytta av boken. Jag har också skrivit ett helt nytt förord inför EU-valet. Vill du 

köpa boken kan du göra det för 39 kronor. Den går att beställa från Bokus: 

http://www.bokus.com/bok/9789174234107/eu-inifran-berattelser-fran-eu-parlamentet-2006-

2009/ Detta är den tredje utgåvan av EU inifrån. Förresten, du får gärna betygsätta den hos 

Bokus (se länk)! 

Obligatorisk ursprungsmärkning 

I onsdags klubbade äntligen riksdagen igenom betänkandet MJU21, där vi kräver att 

regeringen ska verka för en ursprungsmärkning av alla köttprodukter, inklusive sammansatta 

produkter, som korv, skinka och köttfärs. Kravet är en följd av den så kallade 

”hästköttsskandalen” och andra matrelaterade skandaler, där riksdagen nu kräver en bättre 

ordning. Beslutet är ett bifall av ett av kraven i Vänsterpartiets motion ”Respekt för djuren”. 

Kul, kul! Läs gärna mer: http://jensholm.se/2014/05/07/sverige-ska-verka-for-

ursprungsmarkning-av-allt-kott/ 

Debatt om frihandelsavtalet 

Förra veckan debatterade jag, handelsminister Ewa Björling (M) och Annika Lillemets 

(MP) frihandelsavtalet mellan EU-USA; TTIP. Jag har debatterat avtalet med henne tidigare, 

men det jag tyckte var särskilt intressant denna gång var att Björling så start tryckte på 

behovet av s k ISDS-mekanismer, d v s att storföretag ska kunna stämma stater i 

specialdomstolar vid sidan av det ordinarie rättsväsendet. Björling sa bland annat att det 

gällde att ”hitta rätt balans mellan investeringsskydd och staters rätt att lagstifta”. Både jag 

och Lillemets ville veta vad denna balans handlade om. Vad i vår demokrati ska vi försämra 

till förmån för investerarna (storföretagen)? Läs mer: http://jensholm.se/2014/04/29/fa-svar-

om-ttip/ 

1 maj 

Den som vill läsa mitt tal från 1 maj i Oxelösund kan göra det här: 

http://jensholm.se/2014/05/01/1-maj-2014/ 

På gång 

Imorgon lö EU-talar jag på Rinkeby torg 

12/5 Gävle, EU-debatt, skolföredrag, valstugan 

13/5 Skåne, EU-kampanj 

14/5 12.00 EU-debatt Södertörns högskola 

17/5 11.30 EU-kampanj Dalen/Sandsborg, 13.00 Vällingby, 14.00 Skärholmen (debatt Röda  

         korsets folkhögskola). 
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Pressklipp där jag är med: 

Svd skriver om TTIP-debatten: http://www.svd.se/nyheter/valet2014/detta-star-pa-spel-i-

frihandelsavtalet_3536468.svd  

Ttippen skriver om samma debatt: http://ttippen.se/2014/05/02/riksdagsledamoter-sagade-

regeringens-ttip-argument/  

Om ursprungsmärkningen: http://www.atl.nu/lantbruk/krav-p-b-ttre-m-rkning-klubbades  

Mer om detta: http://www.food-

supply.se/article/view/129745/beslut_om_krav_tydligare_ursprungsmarkning  

Och detta: http://ja.se/?p=44737&m=3433&pt=105  

 

Det var allt för den här gången, 

Jens 

 

P S Idag är det förresten Europadagen. Ser att det ofta missförstås med EU-dagen på många 

platser. Europa är trots allt större än EU.  
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