
Enskede, 2017-06-02 

 

Hej alla, 

Tillbaka från EU-nämnd. EU vill bygga upp nya register och samköra befintliga databaser till ett 

megaregister. Allt för att kunna utvisa fler papperslösa. Dessvärre är vi i Vänsterpartiet rätt ensamma 

om att varna för hur nya register och vidarebefordrandet av persondata drabbar den personliga 

integriteten och ytterst de mänskliga rättigheterna. Var är t ex MP och C när man behöver dem?, 

undrar jag. Idag har vi iallafall markerat tydligt mot denna utveckling, och det kommer vi fortsätta 

med. 

 

Trump – vi struntar i honom  

Donald Trump har beslutat att USA ska lämna Parisavtalet. Beklagligt och oansvarigt, men kanske 

faktiskt bättre att USA lämnar än stannar. Åtminstone så länge som Trump är president. Alternativet 

hade varit att ha kvar ett USA som skulle obstruerat och samarbetat klimatarbetet. Nu ser vi andra till 

att göra mer för klimatet. 

 

MP- och Fi-väljare till V 

Så, har den kommit; SCBs stora partisympatiundersökning. Inga kanonsiffror för V, 6,3 procent. Men 

det intressanta var att titta på flödena från andra partier till V. V var en av den största mottagaren bland 

väljare som tidigare stött MP. Och bland ”övriga partier” (läs: Fi) gick det största flödet till just 

Vänsterpartiet. Vad säger det här? Jo, att vi måste se till att (fortsätta) vara alternativet för just de som 

vill ha en bra feministisk miljöpolitik.  

 

Artikel XX – för miljön 

Häromveckan talade EUs handelskommissionär Cecilia Malmström i riksdagens förstakammarsal. 

Jag frågade henne om vad hon ansåg om de s k generella undantagen som finns formulerade i artikel 

XX (alltså 20, skrivet med romerska siffror) som finns i GATT-avtalet, ett av WTOs grundavtal. 

Enligt artikel XX kan länder vidta handelsrestriktiva åtgärder för att t ex skydda miljön, människors 

hälsa eller djur. Alltså; att miljö m m ska kunna överordnas frihandeln. Problemet är bara att de 

generella undantagen är försedda med en brasklapp där det står att de inte får användas som ett 

förtäckt handelshinder. Läs mer: https://jensholm.se/2017/05/29/artikel-xx/  

 

Debatt om fiskeavtal och skogen 

Har debatterat EUs nykoloniala fiskeavtal med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i veckan. Bucht 

avsåg inte att lyfta ett avskaffande eller modifiering av dessa avtal på havskonferensen i New York 

nästa vecka. Synd, men då vet vi det. Jag har också debatterat stoppet av inventering och registrering 

av s k nyckelbiotoper (mycket värdefulla naturområden) med miljöminister Karolina Skog. Skog var 

väldigt oroad över situationen i skogen och inte minst stoppet i nyckelbiotopsinventeringen. Men vad 

gör hon för att det arbetet kan komma igång igen? Och varför fick hon beskedet om stoppet genom 

media? Se båda debatterna här: https://jensholm.se/2017/05/31/debatter-om-fiskeavtal-och-

nyckelbiotoper/ Här hittar du två debatter till på temat skogen och tjuvjakt: 

https://jensholm.se/2017/05/19/skogen-tjuvjakten-och-det-politiska-ansvaret/  

 

Klimatdebatt 

Missade du riksdagens klimatdebatt för två veckor sedan. Se den här, och där jag både kräver svar från 

MP liksom de borgerliga partierna och SD: https://jensholm.se/2017/05/19/klimatdebatten/  

 

Nykolonialismen och regeringens ansvar 

På tal om nykoloniala fiskeavtal. Den svenska SMPregeringen har röstat för fiskeavtal med 

utvecklingsländer inte mindre än vid åtta tillfällen. Det handlar om avtal med länder som Mauritanien, 

Guinea Bissau, Liberia och Kap Verde som tömmer ländernas hav på fisk, istället för att hjälpa 

länderna att bygga upp en egen hållbar fiskeverksamhet. En av de ansvariga ministrarna heter Isabella 

Lövin, författare till boken ”Tyst hav” som bl a är en hård vidräkning med EUs nykoloniala 

fiskepolitik (som fortfarande är dålig, trots Lövins försök till förbättringar som EU-parlamentariker). 

Läs mer: https://jensholm.se/2017/05/30/fiskeavtalen-och-det-svenska-ansvaret/  
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Pressklipp 

Om min debatt om tjuvjakt 

http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-passivitet-fran-landsbygdsministern-gor-att-den-illegala-

rovdjursjakten-kan-fortga 

Om Marockoavtalet 

http://www.friatidningen.se/artikel/128952 

Marockoavtalet 

https://www.hd.se/2017-05-29/klartecken-for-marockoforhandlingar  

Agera mot plasten – på riktigt 

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/yAArA/v-hog-tid-att-agera-mot-plasten--pa-riktigt 

Vi står upp för Västsahara 

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/v-och-borgerliga-i-ohelig-allians/ 

Om klimatklivet 

http://www.fria.nu/artikel/128842 

Om Västsahara 

https://www.sydsvenskan.se/2017-05-24/eu-namnden-hejdar-regeringen-om-vastsahara  

Om Västsahara 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/vansterpartiet-och-borgerliga-i-ohelig-allians-mot-regeringen-om-

vastsahara/ 

Om Västsahara/Marockoavtalet 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6703649 

Vårt sem om Fikru Maru nämns 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/fikru-maru-fangslad-fyra-ar-i-etiopien 

Om skogsdebatten 

http://effektmagasin.se/satt-ned-foten-och-fa-upp-huvudet-ur-sanden/ 

Vårt sem om Fikru nämns 

https://www.svd.se/fikru-maru-felaktigt-fangslad-fyra-ar-i-etiopien/om/sakerhetsradet 

 

På gång 

Må Världsmiljödagen 

Ti 6/6 14.00 i Sundbyberg och pratar v-politik på nationaldagen 

On Votering 

To Votering 

Fre EU-nämnd 

 

Det var allt. Trevlig helg 

 

Jens 

 

P S Birgitta Ohlsson utmanar nu Jan Björklund som ordförande för L. Nej, L är inte mitt parti, men 

klart att Ohlsson vore ett bättre val. Lycka till där! 
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