
Riksdagen, 2017-12-01 

 

Hej alla, 

Vilken mega-EU-nämnd idag. En tredjedel av regeringens ministrar – sju st – och en statssekreterare 

avverkades. Ibland händer det: EU kommer diskutera hur det s k datalagringsdirektivet ska göras om 

så att det inte strider mot personlig integritet och mänskliga rättigheter. Det var en av de första 

frågorna jag drev som EU-parlamentariker och tog sedan med mig in i riksdagen. Och nu ska alltså 

masslagringen bort och integriteten värnas. Gott så! 

 

Om inte vi, vem? 

Nu är den ute, min bok: ”Om inte vi, vem? Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern”. Jag 

hoppas den kan bidra till att vänstern formulerar en vision om det hållbara, rättvisa och jämställda 

samhälle som vi behöver bygga. Boken avslutas med mitt Omställningsprogram för vänstern. Du kan 

köpa den på nätet el i en välsorterad bokaffär. Fråga gärna efter den! 

https://jensholm.se/2017/11/28/om-inte-vi-vem-nu-i-handeln/ 

 

Världshandeln och miljön 

Jag har just debatterat hur vi stärker miljöhänsynen i världshandeln med handelsminister Ann Linde. 

Om är överens med mig om att den s k artikel 20 och GATT-avtalet är föråldrad och måste göras om. 

Jag passade också på att överräcka min bok till henne, varpå ministern avslutade med orden: 

”Regeringen driver en hållbar utveckling. För om inte vi, vem?” Se: http://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellation/miljon-inom-handelsavtalen_H510193  

 

Imorgon smäller det 

Imorgon klubbas Vänsterpartiets listor till riksdagen. Jag är föreslagen till valbar plats, nr 5. Men det 

är medlemmarna som bestämmer. Vid lunch borde vi veta. Följ mig på twitter/Facebook om du vill ha 

snabb info. Jag håller iaf tummarna och tänker att medlemmarna har alltid rätt… 

 

Pressklipp 

Skriver om varför det fossila måste bort från pensionerna 

https://www.expressen.se/debatt/se-till-att-ap-fonderna-fasar-ut-fossilinnehaven/ 

Om boken 

http://effektmagasin.se/jens-holm-v-ger-ut-bok-om-klimatfragan/ 

Hur vänstern ska bli bättre på miljöfrågor 

http://www.dagensarena.se/opinion/vanstern-talar-lite-om-planetens-overlevnad/ 

Farväl till klimatpolitiken? 

http://supermiljobloggen.se/debatt/2017/11/jens-holm-v-ar-det-mer-klimatpolitik-vi-behover 

Om boken 

http://www.vansterpartiet.se/jens-holm-ger-ut-klimatbok-for-vanstern 

 

Det var allt. Trevlig helg 

 

Jens 

 

P S Islands statsminister heter nu Katrin Jakobsdottir och kommer från vårt systerparti Gröna 

vänstern. Hon har just, oväntat, utsett ledaren för en av landets miljöorganisationer till miljöminister. 

Modigt och bra! Så blir det med en vänsterpartist som statsminister. 
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