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Nyhetsbrev Jens Holm 
 
Hej alla, 
Ska snart iväg till Naturskyddsföreningens höstupptakt och debattera miljöpolitik. Kul! 
 
Bort med gifterna från fisken 
På tal om Naturskyddsföreningen, de har undersökt fisk i nio olika länder och kan konstatera 
att det finns flera sorters farliga miljögifter och tungmetaller i fisken. Ett av de upptäckta 
gifterna var bromerade flamskyddsmedel. Fram till nyligen hade Sverige ett förbud mot det 
farliga flamskyddsmedlet DekaBDE, men 2008 hävde den borgerliga regeringen detta. Nu 
verkar vi ha DekaBDE och andra bromerade flamskyddsmedelsrester i fisken många äter. 
Snacka om en direkt konsekvens av ett dåligt beslut!  
     Jag har gjort en skriftlig fråga till miljöminister Lena Ek om detta. Vänligen se: 
http://jensholm.se/2011/11/18/bort-med-gifterna/  
 
Durban nästa 
Som jag har rapporterat tidigare reser jag till klimattoppmötet i Durban, Sydafrika i början av 
december. Vilken fantastisk möjlighet det kommer att bli att följa klimatförhandlingarna på 
nära håll samt att bygga allianser med andra klimatprogressiva. Jag var med på de tidigare 
toppmötena i Poznan och Köpenhamn. Även om mötesutfallet i sig var magert var det häftigt 
att vara med där det verkligen hände. Framför allt träffar man en himla massa andra 
engagerade klimataktivister som man kan bilda allianser med. Jag kommer nu göra allt för att 
vi ska få ett rättvist klimatavtal, och har gott stöd för detta i vår Durbanmotion. Ja, du har väl 
läst den? Drygt trettio sidor klimat-, och Durbanpolitik. Vänligen se: 
http://jensholm.se/2011/10/10/motioner-2012/  
 
Durban – socialistiskt forum imorgon 
På tal om klimattoppmötet. Missa inte debatten om Durban imorgon på Socialistiskt forum i 
Stockholm, 11.15-12.30 i Per Albinsalen. Välkommen! 
 
Marknadsfundamentalism 
Få har väl missat avslöjandena om privatiseringens pris för alla våra gamla på äldreboenden, 
sjuka som köper läkemedel på privatiserade apotek eller barnen som går i en skola där 
profiten är viktigare än undervisningen. Sånt här kallar jag för marknadsfundamentalism, man 
privatiserar enbart av ideologiska. Det är precis vad borgarna har sysslat med nu under fem 
års tid. Dessvärre har varken S eller MP bjudit till något större motstånd. Vi i Vänsterpartiet 
har stått tämligen ensamma i striden för den helt självklara principen: gemensamma medel, 
gemensamt ansvar – bort med vinstintresset. Kanske blir det ändring och tillnyktring nu efter 
ett galet halvdecennium. Jag har gjort en hel del blogginlägg i frågan. Och varit med i media 
en del, se: http://jensholm.se/2011/11/15/borjan-pa-slutet-for-marknadsfundamentalismen/  
     Förresten ni har väl inte missat att Anders Borg och Göran Hägglund inte tordes ta 
debatten med mig i Studie ett? Läs mer: http://jensholm.se/2011/11/10/sa-stoppade-borg-
radiodebatten/  
 
 
Gas, olja, fossilt… 
Hade EU-nämnd i morse med energiminister Anna-Karin Hatt. Måste erkänna att det är en 
skärpt minister. Ett par nivåéer högre än hennes föregångare (Maud Olofsson) på posten, 



men å andra sidan behöver det inte säga så värst mycket... Men hur bra är hon på att ta strid 
för klimatet och förnybar energi på EU-nivå? Det är ännu rätt oklart. Ni känner kanske till att 
det internationella samfundet beslutat att miljöskadliga subventioner ska fasas ut (beslut i 
Nagoya 2010 samt i det s k resurseffektivitetsdirektivet). Nu finns det ett nytt förslag från EU, 
”transeuropeiska energiinfrastrukturer” som handlar om att bygga ut gigantiska elnät samt 
energiförsörjning. Kruxet är bara att en stor del av dessa investeringar ska göras för gasnät 
(fyra olika transeuropeiska nät) samt en helt ny oljepipeline. Vem ska stå för detta? Ingen vet. 
Inte ens Hatt eller hennes medarbetare (jag lyfte frågan två gånger på nämnden). Till stor del 
lär det bli skattebetalarna. Men är inte det en subvention direkt till en miljöfarlig verksamhet? 
Jag fick inget svar på den frågan. Men ni kan skriva upp att jag kommer följa den noggrant. 
 

Fondbossar, nu får ni ge er 
Näe, AP-fondsbossar, nu får ni ta och ge er. I dagens Dagens Industri, ”AP-fonder kräver 
ökad frihet” vill fondcheferna kunna dela ut högre bonusar, investera mer pengar i 
infrastruktur, råvaror och överlag göra mer som de vill. De säger inte ett ord om investeringar 
i miljö, klimat och förnybar energi. Det här är bara så fel som det kan bli. 
     För några veckor sedan hade jag och Ulla Andersson (V) en debattartikel i Svenska 
Dagbladet där vi avslöjade att AP-fonderna i fjol investerade nästan 10 miljarder kronor i de 
stora oljebolagen i världen. Investeringarna i förnybar energi är försumbara. I ljuset av detta 
vill vi få bort alla oljeplaceringar, ha bindande mål för investeringar i miljö samt att en av AP-
fonderna ska göras om till en grön investeringsfond. Som det verkar, ganska långt ifrån det 
som AP-fondscheferna idag kräver. 
     På tisdag har jag en interpellationsdebatt med finansmarknadsminister Peter Norman (M) 
 om AP-fondernas investeringar (blir debatten för sent tar troligen Ulla den). AP-fonderna 
investar miljardtals efter miljardtals med kronor varje år. De skulle och borde kunna vara den 
bärande delen i omställningen av våra samhällen till större hållbarhet. Men dessa bossar 
verkar bara tänka på kortsiktig profit. Det måste bli ändring på det! 

Hagabergs folkhögskola 
Oj, vad kul det var att prata för 60-70 studenter iförrgår på Hagabergs folkhögskola, 
Södertälje. Och vad många spännande frågor. Kul att EU-intresset lever. Min 
informationsturné går vidare, på torsdag ska jag till Runö folkhögskola (Sthlm) och diskutera 
EU med studenterna där. 

Sollefteå 
På fredag reser jag och Jonas Sjöstedt till Sollefteå för att studera småskaligt och ekologiskt 
lantbruk. Alltså, framtidens livsmedelsproduktion. Spännande! 

Är du riktigt intresserad, följ mig på www.jensholm.se min Facebook och holmjens på 
Twitter.  

Trevlig helg, 

Jens 

P S För den som missat det. Frankfurt maraton gick alldeles utmärkt. 3.26 blev sluttiden. 
Personligt rekord för min del + att jag hann träffa ockupanterna utanför Europeiska 
centralbanken. Hoppfullt! 


