
Riksdagen, 2014-08-18 

Hej alla, 

Känns härligt att valrörelsen nu är i full gång. Jag kommer hålla mig i mitt valdistrikt, Stockholm under 

hela valrörelsen för att vara med på torgmöten, valstugebesök, debatter och journalistintervjuer.  

Är det Wallenberg som styr regeringens utrikespolitik? 

Nu har det avslöjats hur Marcus Wallenberg fick den borgerliga regeringen att återuppta 

vapenfabriksbygget i Saudiarabien. Riktigt upprörande. Man undrar vem som styr regeringens 

utrikespolitik egentligen. Carl Bildt, som annars yttrar sig om än det ena än det andra, tiger som en 

mus. De som vill stoppa vapenexporten och ha en utrikespolitik med lite integritet bör rösta bort 

borgarna i valet. 

Dra lärdomar av skogsbranden 

Brandröken har lagt sig från den stora skogsbranden i Västmanland. Nu är det dags att dra lärdomar 

och förhindra att det händer igen. Det är sorgligt att vi har en regering som så flagrant struntar i 

konsekvenserna av ett förändrat klimat. Det här var något som Jonas Sjöstedt tog upp i sitt valtal igår 

i Umeå (se: http://www.vansterpartiet.se/assets/Jonas-Sjöstedts-sommartal-i-Umeå-2014.pdf ). Jag 

har också skrivit en del om vad som behöver göras: http://jensholm.se/2014/08/13/ta-ansvar-for-

klimatanpassningen/  

Bluffstarten av Förbifart Stockholm 

Förra veckan försökte Fredrik Reinfeldt m fl att ge sken av att de påbörjade bygget av Sveriges 

dyraste motorväg någonsin, Förbifart Stockholm. Detta gör man för att man tror att man kan få tyst 

på oss motståndare; vi som istället vill använda pengarna till kollektivtrafiken och cykelinfrastruktur. 

Men det ska man inte lyckas med. Läs mer: http://jensholm.se/2014/08/15/reinfeldt-bluffstartar-

forbifart-stockholm/  

Joaquin äntligen i Sverige 

Glada nyheter: Ni kanske kommer ihåg att jag vittnade i colombiansk domstol till förmån för den 

terroranklagade svenske medborgaren Joaquin Perez Becerra. Nu – efter tre år i fängelse – är 

Joaquin frikänd av en högre rättsinstans i Colombia. Åklagaren släpper fallet och överklagar inte. Vi 

hade rätt hela tiden. Nu börjar en kamp för upprättelse och skadestånd för de umbäranden som 

Joaquin har fått genomgå. På lång sikt handlar det om att ändra de s k terrorlagar som införts i EU 

och internationellt. Detta är ännu ett exempel på att det s k kriget mot terrorismen drabbar 

oskyldiga. Terrorism ska bekämpas, men på ett rättssäkert sätt. Läs gärna mer vad jag skrev när jag 

hade vittnat i domstolen: http://jensholm.se/2012/08/24/vittnesmal-i-colombiansk-domstol/  

Valrörelse 

Härligt, som sagt med valrörelse. Kom gärna förbi på Vänsterpartiets aktiviteter. Några av de saker 

jag är med på listas nedan. 

Ti 19/8 12.00-13.00 Liljeholmstorget Vänsterkockarna bjuder på vegoburgare 

Ti 19/8 15.00-17.00 Talar i Skärholmen (oklart exakt när) 

On 20/8 9.30 Miljödebatt, Jensen Education Gjörwellsg 26 (WWF) 

On 20/8 15.00 IT-debatt Klarabergsviadukten 90 (IT- telekomföretagen) 

To 21/8 14.00-17.00 Talar i Högdalen (oklart exakt när) 

To 21/8 18.00 Kemikaliedebatt, Brygghuset, Norrtullsg 12. (SNF) 

Fre 22/8 11.30 St Eriksplan 

Lö 23/8 11.00 Vällingby, 13.00 Tensta 
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Pressklipp 

Ett urval av pressklipp där jag figurerar: 

Atl om min fråga till regeringen om obligatoriska brandvakter vid brandrisk: 

http://www.atl.nu/skog/v-krav-p-obligatorisk-brandvakt 

DN om vårt svar till Fredrik Reinfeldts motorvägsgrävande:  

http://www.dn.se/valet-2014/hanet-mot-reinfeldts-gravbild/ 

Kommenterar fallet Joaquin Perez i Aftonbladet: 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article19241574.ab 

Intervjuad i ETC OM Joaquin Perez' frigivning:  

http://www.etc.se/inrikes/svensk-journalist-frislappt-i-colombia 

Min krönika i Folkbladet:  

http://www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=7131869 

 

Det var allt, 

Jens 

P S Det är många som mejlar Vänsterpartiet och frågar vad vi vill göra med pälsindustrin i Sverige. 

Värt enkla och raka svar är: Den ska bort. Att hålla djur i minimala burar och att slakta dem för deras 

skinns skull har ingen plats i ett civiliserat land.  
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