
Tåget norr om Hallsberg, 2012-02-23 
 
Kommer just från en kanontillställning i Vänersborg. Har talat om klimatförändringarna inför 
25 engagerade vänsterpartister. Spännande och bra diskussioner. Miljö- och klimatfrågan 
engagerar verkligen partiet. Kul!  
     Tänk er, i Vänersborg lyfte vänsterpartisterna partiet från 6 till 15 procent i senaste valet. 
Vi får åka dit på studieresa inför nästa val ☺  
 

Acta till EU-domstolen 

Igår beslutade EU-kommissionen att be EU-domstolen granska innehållet i Acta, ni vet avtalet 
om syftar till att stärka skyddet för upphovsrätt och immaterialrätt (som kan få ökad kontroll 
av internet och försämrad spridning av läkemedel till följd). Det kommer att leda till att 
ratificeringsprocessen nu förhoppningsvis stoppas i ett till två år. Men jag undrar vad denna 
domstolsgranskning egentligen ska leda till? Vad exakt är det domstolen ska granska? Såvitt 
jag förstått det bestämmer kommissionen vilka delar av Acta man ska titta på. 
     Det finns skäl att inte hoppas på för mycket. Politiska processer vinner man sällan med 
juridik. Men visst vore det på sin plats om vår justitieminister Beatrice Ask åtminstone 
avstannade ratificeringsprocessen i Sverige? Jag har ställt en skriftlig fråga till henne om detta 
idag. Svar väntas onsdag nästa vecka. Se mer på: http://jensholm.se/2012/02/23/acta-och-
datalagring/  
     Jag hade förresten en interpellationsdebatt mot Ask om Acta förra veckan. Jag kan inte 
säga att jag fick några direkt övertygande svar från henne. Men det kanske också är en form 
av svar… Läs interpellationen och mer om Acta på min blogg. 

Forcerat införande av datalagring 

Förresten. Jag blev intervjuad av Sveriges Radio tidigare idag. Beatrice Ask har ju lagt fram 
förslag till datalagringsdirektiv i Sverige. Det är samma usla, gammalmodiga 
massövervakningslag som vi lyckades stoppa tillfälligt för ett år sedan. Men nu tror hon 
dessutom att det ska kunna träda ikraft redan den 1 maj, i år. Ett helgerån mot detta fina 
datum.  
     Den 21 mars röstar vi troligen i riksdagen. Önskar att vi kunde få en majoritet för ett nej 
(än så länge är det bara V, MP och kanske SD som säger nej).  

Maldiverna 

Den 7 februari avsattes Maldivernas folkvalde president Mohamed Nasheed under 
kuppartade former. Jag förvånas och oroas över omvärldens tystnad. Jag har därför ställt en 
skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt om detta.  Läs mer på: 
http://jensholm.se/2012/02/23/maldiverna/ 
 
Makten över maten 

Visst är det smått absurt att 45 procent av den mat som äts i Sverige importeras från andra 
länder. Engagemanget i livsmedels- och jordbruksfrågor är tyvärr inte på topp i vårt land. Vad 
kan och borde göras? Jag skriver gästkrönikan i senaste numret av tidningen Husdjur. Se:  
http://jensholm.se/2012/02/22/makten-over-maten/  
 
Nästa vecka 

Nästa vecka väntar, tisdag: hearing med biståndsminister Gunilla Carlsson om 
Riokonferensen (i juni i Rio, Brasilien, som jag troligen ska deltaga på), torsdag: debatt om 
EUs fiskepolitik och fredag: EU-nämnd med mycket miljöfokus. 



 
Det var allt för nu, 
 
Jens 

 
P S Nästa vecka flyttar vi från Hammarby Sjöstad till ett hus (!) i Gamla Enskede. Mer 
overklig än så blir inte tillvaron. Men kul! 
 


