
Riksdagen, 2018-06-01 

 

Hej alla, 

Vi har just haft EU-nämnd. EU vill ha ett avtal med USA där man ska kunna avlyssna Facebook, 

Google och annat som händer på internet. Man kallar det realtidsavlysning och direktåtkomst av data. 

Det är oklart om det ens är förenligt med EUs och våra egna lagar. Ändå vill Sverige att EU ska gå 

vidare med detta. För tio år sedan hade det blivit ramaskri och alla partier hade stått upp för den 

personliga integriteten. Idag var det bara vi i Vänsterpartiet som gjorde det och sade nej. Synd, men vi 

kommer fortsätta att bråka. Och, ja. Redan idag är det möjligt för våra myndigheter att avlyssna grova 

brottslingar, men varför ska alla riskera att bli övervakade? Vad är den personliga integriteten värd 

egentligen? 

 

Alger – framtidens mat 

I veckan besökte jag bl a Tjärnölaboratoriet (söder om Strömstad) där det bedrivs forskning med 

mycket positiva resultat kring storskalig odling av alger. Alger är som livsmedel klimatsmart, minskar 

övergödningen och är överlag ett mycket utmärkt livsmedel. Med mer alger kan vi minska 

köttkonsumtionen och rädda planeten. Nu finns också de första vegetariska biffarna i handeln med 

alger från Tjärnö som ingrediens. Mycket hoppfullt! Läs mer: https://jensholm.se/2018/05/31/alger-

framtidens-mat/  

 

Debatt om biogas 

Min debatt med energiminister Ibrahim Baylan om biogasens framtid har blivit flyttad till må 25 juni. 

Jag ser att regeringen just – efter ett års väntan – har tillsatt en utredning om hur biogasen ska kunna 

främjas. Det var en av de sakerna som jag föreslog i min interpellation. Vad kul när det blir som vi 

vill. Ibland. 

Läs min IP här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/gynnande-av-

biogas_H510558 

 

Flygskatten = funkar 

Från borgerligt håll sägs ibland att flygskatten inte leder till några utsläpp. Det är förstås helt fel. 

180 000 ton beräknas den minska årligen. Detta motsvarar nästan att ta bort utsläppen från alla bilar i 

hela Malmö. Dessutom får staten in pengar som vi kan investera i det som ställer om.  

 

Om inte vi, vem? 

Vilken fin recension i tidningen Syre.  “Jens är saklig och kunnig. Hans genomgång av olika 

handelsavtal och tendenser inom EU är imponerande.” Läs mer: 

https://tidningensyre.se/2018/nummer-243/raddar-vi-planeten-med-bla-eller-rod-miljopolitik/ 

 

På g 

Ti 5/6 Världsmiljödagen. Besöker Ore skogsrike och Rättvik (där jag ska tala på kvällen) 

To Vi röstar om vinster i välfärden – nu gäller det! 

Lö Springer Söderrunt – 10 km. 

 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S Goda nyheter från Spanien. Spanska parlamentet har idag röstat om att avsätta konservative 

Mariano Rajoy. Socialdemokraternas Pedro Sanchez tar över som premiärminister med omedelbar 

verkan. Toppen! Ett nyval på detta och det kan bli ännu bättre. 

 

På tal om goda nyheter. I presidentvalet i Colombia gick vänsterns kandidat Gustavo Petro vidare till 

andra valomgången. Det är första gången en vänsterkandidat går så långt. Och för första gången 

https://jensholm.se/2018/05/31/alger-framtidens-mat/
https://jensholm.se/2018/05/31/alger-framtidens-mat/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/gynnande-av-biogas_H510558
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/gynnande-av-biogas_H510558
https://tidningensyre.se/2018/nummer-243/raddar-vi-planeten-med-bla-eller-rod-miljopolitik/


handlade valrörelsen om något annat än krig och fred. Ett konkret utslag av fredsprocessen kanske. 

Nästa valomgång är den 17 juni. Då håller vi tummarna. 

 

 

 

 


