
Enskede 2014-04-25 

Hej alla, 

Vilken härlig dag. Om några veckor kan man skörda de första rabarberna. Visst är det lite av ett 

underverk varje år våren bryter igenom med full kraft? 

Tallinns nolltaxa inspirerar 

I tisdags besökte jag Estlands huvudstad, Tallinn. Tallinn är Europas första huvudstad med avgiftsfri 

kollektivtrafik. Hur funkar det? Jo, riktigt bra. Allt fler reser kollektivt och bilismen har minskat. Innan 

införandet 2013 var många partier kritiska, idag är det inget parti som vill avskaffa nolltaxan. Läs min 

rapport på: http://jensholm.se/2014/04/24/tallinns-nolltaxa-inspirerar/  

Extradebatt om klimatet 

Positiv nyhet: Förra veckan biföll riksdagens ledning Vänsterpartiets förslag om en extradebatt i 

riksdagen med anledning av klimatpanelen IPCCs senaste rapporter. Spännande! Jag återkommer när 

vi har ett datum. 

Kulturnatten 

Missa inte Kulturnatten i Stockholm imorgon. Imorgon kl 21.30 samtalar jag med författaren och 

ordförande för Svenska PEN, Ola Larsmo, om civilkurage och solidaritet. Välkommen! 

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bibliotek-startsida/Kurser-och-evenemang/Kulturnatten-2014/  

Debatt om USA-avtalet TTIP 

På måndag är det dags för debatt om frihandelsavtalet TTIP med handelsminister Ewa Björling. 

Miljöpartiets Annika Lillemets har lämnat in en liknande IP och är också med i debatten. Vi kan aldrig 

acceptera ett avtal som försämrar våra lagar på miljöområdet och andra viktiga områden. Läs gärna 

min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Sverige-och-miljon-i-forhandli_H110415/ Debatten blir alltså på 

måndag någon gång på eftermiddagen och kan följas på riksdagen.se eller direkt på läktaren för den 

som vill besöka riksdagen.  

EU-föredrag i Nacka 

På tisdag kl 18.30 talar jag om EU i Vänsterpartiets lokaler i Nacka (dessvärre vet jag inte riktigt var 

dessa ligger). Välkommen! 

1 maj 

På 1 maj talar jag i Oxelösund. Jag tror det börjar vid kl 14.00. Välkommen dit eller nån annanstans 

där Vänsterpartiet håller till. 

Så här förändrar vi EU 

Bra artikel idag av Jonas Sjöstedt och Malin Björk om hur vi kan göra EU mer demokratiskt och grönt: 

http://www.dn.se/debatt/krav-eu-undantag-fran-patvingad-privatisering/  

Fler pressklipp: 

Hela riksdagen stödjer V-förslaget om obligatorisk köttmärkning: 

http://www.dagensopinion.se/enigt-utskott-bakom-v-f%C3%B6rslag-om-str%C3%A4ngare-

k%C3%B6ttm%C3%A4rkning  

Jag skriver om FP och övervakningssamhället, på DN-debatt: http://www.dn.se/debatt/fp-har-rostat-

for-overvakningssamhallet-hela-tiden/  
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Jag skriver om M och övervakningssamhället, på Brännpunkt: 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/m-har-aldrig-statt-upp-for-integriteten_3462298.svd 

Jag kommenterar senaste IPCC-rapporten: http://rod.se/hoppfullt-och-morkt-i-sista-

klimatrapporten/  

Det var allt, 

Jens 

P S Ut och njut av solen nu   
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