
Riksdagen, 2014-01-14 
 
Hej alla, 
God fortsättning på er. Jag hoppas ni haft ett lika fint jul- och nyårsuppehåll som jag. Jag 
känner mig i alla fall 100 % peppad på detta supervalår då vi ska välja in fler vänsterfolk till 
EU och se till att byta regering (och politik).  
 
Varför såldes utsläppsminskningarna till Bank of America?  
Snart har jag interpellationsdebatt med miljöminister Lena Ek om det faktum att hon lät sälja 
1,3 miljoner utsläppsrätter till Bank of America Merril Lynch. Överskott av utsläppsrätter 
borde annulleras, d v s inte säljas vidare. Nu kan denna bank se till att dessa utsläppsrätter 
omvandlas till utsläpp i andra länder. Är detta en trovärdig svensk klimatpolitik? Ska 
klimatpolitik förvandlas till en penningtransaktion?, undrar jag. Läs gärna mer: 
http://jensholm.se/2013/12/13/varfor-salde-regeringen-overskottet-av-utslappsratter/  
 
Vänsterkongressen över 
Ingen har väl missat att Vänsterpartiets kongress avslutades i helgen. Fantastiskt kul att träffa 
alla debattglada vänsterpartister. Vår valparoll ”Inte till salu” går ju lika bra att applicera på 
välfärden som på miljön. ”Vår skola – inte till salu”. ”Vår natur – inte till salu”. Nu hoppas 
jag mycket på den valplattform som ska antas redan i april; att den kommer att innehålla allt 
progressivt som Vänsterpartiet står för.  
     Ni missade väl inte MPs tidigare språkrör Birger Schlaugs artikel, där han säger att han 
överväger att rösta på V: http://www.aftonbladet.se/kultur/article18150946.ab  
Eller Expressen som slår fast att Vänsterpartiet klimatinvesterar mer än MP: 
http://www.expressen.se/nyheter/vansterpartiets-plan-bli-det-nya-miljopartiet/  
 
Vattenfall drar sig ur Hamburg 
På tal om kongressen. Jag passade på att tala med några företrädare för Vattenfall, som var på 
plats. De berättade att efter folkomröstningen i tyska Hamburg, som krävde att elnätet skulle 
återkommunaliseras, har Vattenfall beslutat att sälja tillbaka elnätet till kommunen i 
Hamburg. Vattenfall – en av Europas energijättar lyssnar på folket i Hamburg. Det är 
hoppingivande… 
 
Bilprovningen – dyrare och sämre efter privatisering 
Det är inte alltid kul att få rätt. Den 23 mars 2010 skrev jag på min blogg att avregleringen 
och privatiseringen av Bilprovningen skulle leda till försämringar och högre priser. Igår hade 
DN en artikel på just det temat. Vad är vitsen med dessa privatiseringar, kan man lugn fråga 
sig… DN: http://www.dn.se/ekonomi/dyrare-och-krangligare-att-besiktiga-bilen/ Mitt tidigare 
inlägg: http://jensholm.se/2010/03/23/bilprovningen-privatiseras-dyrare-och-samre/  
 
Dror Feiler om Israels ockupation 
Läs Dror Feilers starka artikel om hans tidigare befälhavare Ariel Sharon och dennes 
krigsförbrytelser. Feiler är numera vårt namn nummer 5 på vår lista till EU-parlamentet. Läs 
mer här: http://debatt.svt.se/2014/01/13/min-general-var-en-krigsforbrytare/  
 
Klimatdebatt på lördag 
Kom gärna på Klimataktions ”När larmen tystnar” en heldag för klimatet på ABF-huset i 
Stockholm nu på lördag. Mellan 13.00-15.00 är det politisk debatt, som jag tar för 
Vänsterpartiet. Mer info: http://klimataktion.se/2014/01/13/nar-larmen-tystnar-2/  
 



Landsbygdsdebatt i Västerås 
Om du är i Västerås onsdag nästa vecka. Kom gärna på debatten om landsbygdspolitik. Jag 
medverkar på debatten som börjar kl 19.00: http://www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-
LRF/Press/Nyheter/20141/Vad-vill-politikerna-med-landsbygden/  
 
Några pressklipp: 
Jag betalar uppenbarligen en hel del i partiskatt. Vad bra:  
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/v-kandidater-far-skriva-pa-kontrakt-om-
partiskatt_8885532.svd 

SvD om kongressen och mina synpunkter på valstrategin: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vansterpartiets-kongress_8884624.svd?sidan=1  

Mer på samma tema:  
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vs-valstrategi-far-intern-kritik_8882096.svd  

Fick rätt även här, Stig Henriksson kom in i partistyrelsen: 
http://www.expressen.se/nyheter/sjostedts-favorit-kan-hamna-i-kylan/  

 
Nej, nu ska jag ladda inför debatten om Lena Ek.  
 
Ha det gott i kylan! 
 
Jens 

 
P S Ett stort VÄLKOMMEN vill jag utbringa till Sveriges nyaste (och snart bästa, hoppas 
jag) dagstidning: ETC. Rödgröna nyheter och debatt redan till frukosten. Skaffa gärna en 
prenumeration, det har jag.  
 
Följ mig gärna på twitter: @holmjens  


