
Riksdagen, 2014-04-10 

Hej alla, 

Igår kom regeringens sista budget innan valet. Förhoppningsvis blir det den sista helt och hållet. För i 

den här budgeten fanns inte en enda ny satsning på miljön eller klimatet. Finansminister Anders Borg 

skryter med att de ”stärker välfärden” med fem miljarder kronor. Ja, det är mindre än hälften av vad 

det senaste s k jobbskatteavdraget kostade. En droppe i havet jämfört med de över 140 miljarder 

kronor som han har sänkt skatterna med.  

Datalagringen – vi hade rätt 

Så kom då domen från EUs domstol i förrgår. Vi kritiker hade rätt hela tiden – på alla punkter. EUs 

datalagringsdirektiv strider mot mänskliga rättigheter och den personliga integriteten. Nu måste 

detta direktiv hävas snarast möjligt. Jag kommenterar här: http://www.vansterpartiet.se/nu-maste-

datalagringen-stoppas/ Läs gärna min debattartikel: http://www.etc.se/debatt/antligen-dags-att-

skrota-datalagringsdirektivet  

Debatt om handelsavtalet med USA 

Imorgon kl 9.00 debatterar jag och Jonas Sjöstedt det planerade frihandelsavtalet mellan EU och 

USA, TTIP, med handelsminister Ewa Björling. Enligt avtalsförslaget ska storföretag kunna stämma 

stater för uteblivna vinster. Miljö, folkhälsa, djurskydd, arbetsrätt och annat viktigt riskerar att 

hamnar på undantag. Läs gärna Jonas interpellation: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Frihandelsavtalet-TTIP-och-for_H110399/ Och följ 

debatten på webben.  

… mer debatt 

På tal om handelsavtalet med USA. Måndag den 28 april får Ewa Björling förmånen att debattera det 

igen. Då kommer nämligen min och Annika Lillemets interpellationer upp. Vi kommer då fortsätta att 

ställa de frågor vi inte får svar på imorgon. Läs gärna min IP här: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Sverige-och-

miljon-i-forhandli_H110415/ Och Lillemets: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-

och-anmalningar/Interpellationer/Frihandelsavtalet-TTIP_H110414/ Varför våra IPs inte har lagts in 

till morgondagens debatt får man fråga Björling om. Det är nämligen ministrarna som bestämmer när 

och hur de vill svara på interpellationer. 

Klimatrapporten måste leda till handling 

Förra veckan kom IPCCs klimatrapport om hur ett förändrat klimat påverkar oss människor och våra 

samhällen. Rapporten borde få varje ansvarsfull politiker att agera. Vi i Vänsterpartiet har i alla fall 

krävt en extra debatt i riksdagen med anledning av rapporten. Läs mina kommentarer här: 

http://jensholm.se/2014/03/31/klimatrapporten-maste-leda-till-handling/  

Tallin 22 april 

Den 22 april reser jag tillsammans med två miljöpartister och en V-kollega till Tallin för att studera 

deras avgiftsfria kollektivtrafik. Tallin är ju den första europeiska huvudstad som gjort det gratis att 

resa kollektivt och den största staden i världen som har detta. Vad kan vi lära av det? Rapport följer… 

EU-föredrag ikväll 

Ikväll kl 18.00 talar jag om EU. På Kafe Marx, Kungsgatan 84 i Stockholm. Välkommen! 

Pressklipp: 

Kritiserar regeringen för att inte fasa ut miljöskadliga subventioner: 

http://www.etc.se/inrikes/56-skattemiljarder-till-miljoskadlig-verksamhet  
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Kritiserar samma instans för att göra för lite för eko: 

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/140402-regeringen-saknar-mal-for-ekologiskt.html 

I Dagens Arena om klimatrapporten: 

http://www.dagensarena.se/opinion/jens-holm-v-klimatrapporten-maste-leda-till-handling/ 

Dags att skrota datalagringsdirektivet: 

http://www.etc.se/debatt/antligen-dags-att-skrota-datalagringsdirektivet 

Det var allt, 

Jens 

P S Jag var i Dalarna i måndags; Malung och Ludvika. Jag kan konstatera att det var värt att kliva upp 

4.20 på morgonen och att komma hem vid midnatt: I Malung pratade jag mat och miljö på 

folkhögskolan där och i Ludvika var det både besök på teknikföretaget Stri, kommunen och på kvällen 

höll jag klimatföredrag hos ABF och Vänsterpartiet. I Ludvika har V nyligen antagit ett lokalt 

omställningsprogram. Mycket inspirerande. Hoppas fler tar efter.  
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