
Enskede, 2017-09-29 

 

Hej alla, 

Flera har frågat mig vad jag tycker om folkomröstningen i Katalonien. Mitt korta svar är: Jag tycker de 

ska ha rätt att rösta, det är fel av spanska staten att motarbeta detta. Men hade jag haft rösträtt hade jag 

röstat nej. Jag tycker dessutom att folkomröstningar i så här avgörande frågor bör göras i två vändor, 

men tydligare majoritet än enkel eller på annat sätt lite mer komplicerat än genom ett enkelt ja el nej 

vid ett tillfälle. Men spännande blir det iaf, på söndag. 

 

Låt inte handeln övertrumfa klimatet 

Igår talade EUs handelskommissionär Cecilia Malmström i riksdagen. Hon var stolt över att det finns 

en referens till Parisavtalet i EUs handelsavtal med Japan. På min direkta fråga om denna referens var 

rättsligt bindande svarade Malmström: "Nej". 

Är inte detta rätt beskrivande för EU? När det gäller bolagens "rättigheter" till investeringar är reglerna 

bindande på alla tänkbara sätt, men skydd för miljön är blott fina formuleringar. Som Naomi Klein 

säger: "Handeln övertrumfar miljön." 

Men detta kan lätt ändras genom att ta bort EUs investeringsklausuler i avtal samt se till att skydd för 

miljö, folkhälsa, djurskydd och arbetsrätt blir rättsligt bindande.  

En del annat intressant sades också. Läs mer: https://jensholm.se/2017/09/28/ska-handeln-fa-

overtrumfa-klimatet/  

 

Vi avfärdar EUs nykoloniala EPA-avtal 

Läs gärna vår motion om varför vi gärna ser samarbetsavtal mellan EU och utvecklingsländer, men 

inte på dessa nykoloniala villkor genom ett s k EPA-avtal: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201617210-ekonomiskt_H502343  

 

Förbjud glyfosat 

Tänker regeringen följa Frankrikes och andra EU-länders förslag och verka för förbud mot 

bekämpningsmedlet glyfosat? Läs min fråga till miljöminister Karolina Skog: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/_H51142  

 

Vänsterdagarna 

Imorgon tar jag första tåget ned till Malmö för att i dagarna två vara med på Vänsterdagarna. Ett 

fantastiskt tillfälle att träffa hundratals vänsterpartister från hela Sverige. Jag kommer bl a vara med på 

ett seminarium om Vättern och en förlansering av min klimatbok (som ännu inte är klar). Är du där? 

Kom gärna fram och säg hej. Ni andra, kolla in allt ni missar  http://vansterdagarna.vansterpartiet.se/  

 

Pressklipp 

Nej, viktiga EU-frågor ska inte smusslas igenom, jag kritiserar Stefan Löfven 

http://www.pt.se/nyheter/politisk-irritation-infor-eu-mote-10643490.aspx 

Mer om EU-toppmötet 

https://www.europaportalen.se/2017/09/lofven-uppror-

riksdagen?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=6f625449b6-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_26&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-6f625449b6-

181877733 

 

Det var allt. Ha en fin helg. 

 

Jens 

 

P S Imorgon får den nazistiska och kriminella organisationen NMR demonstrera på Göteborgs gator. 

Ett lågvattenmärke för polisen som myndighet och den svenska demokratin. Min egen erfarenhet från 

att söka demonstrationstillstånd är att polisen ofta har synpunkter på tidpunkt och plats. Varför inte 

tydligare krav i även det här fallet, kl 7.00 på morgonen, utanför stan? Eller inget tillstånd alls med 

hänvisning till säkerhetssituationen.  
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