Enskede, 2019-05-03
Hej alla,
Härligt med lite nederbörd, det behöver vår kära natur. Men snö (!) i maj – där går min gräns.
V full pott igen
Såg ny Världsnaturfondens jämförelse av EU-parlamentarikerna? Vänsterpartiets Malin Björk fick
full pott. Igen! Precis som när Naturskyddsföreningen och Climate Action Network gjorde sina
granskningar. Röd politik för grön omställning – funkar här som där. https://www.wwf.se/granskningav-europaparlamentet-2014-2019/
Följ Parisavtalet, Trump
Nu när nya handelsdiskussioner är igång borde väl ett minimikrav att ställa på Donald Trump vara att
vara kvar i Parisavtalet. Vad säger regeringen om det, t ex handelsminister Ann Linde (S)? Läs min
skriftliga fråga på temat. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftligfraga/parisavtalet-och-handel-med-usa_H611599
Ska EU verkligen kunna stoppa bra klimatåtgärder?
Ska EU kunna fortsätta att stoppa bra klimatåtgärder? Hoppas inte. Därför måste regeringen agera mot
EUs statsstödsförbud. Jag ser fram emot att debattera detta med EU-minister Hans Dahlgren (S). Läs
mer: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/forandring-av-eusstatsstodsregler_H610219
1 majtalet
Hoppas ni också hade en fin 1 maj. Här kan ni läsa mitt tal från Norrtälje:
https://jensholm.se/2019/05/01/1-maj-norrtalje-2019-05-01/
EU – mina boktips
Härligt att EU-valrörelsen nu börjar dra igång. Själv har jag hållit i ett antal utbildningar för
vänsterpartistiska valaktivister. Jag märker också att alltfler efterfrågar information om EU och
klimatet, miljön, djuren, internationella handeln, banker, arbetsrätt och mycket annat. Jag skriver
fortlöpande om politik, och ofta om EU på den här hemsidan. Jag har också skrivit böcker som delvis
eller helt och hållet handlar om EU. Läs mer: https://jensholm.se/2019/04/29/eu-boktips/
EU-valrörelsen igång
I helgen öppnar Vänsterpartiets valstuga, vid Sergels torg. Besök oss gärna. Extra roligt nu när
Vänsterpartiet ligger på drygt 11 procent i opinionsundersökningarna.
Klimatdebatt
Fre 10/5 kl 9.00 – aktuellt politisk debatt om klimatförändringen. Följ gärna den extradebatt om
klimatet som vi i Vänsterpartiet har krävt. Jag kommer att debattera för Vs räkning. Följ på plats,
riksdagen.se eller (troligen) Svt.
Det var allt för nu. Ha en fin helg!
Jens
P S Om några timmar ska jag tala på temat ”rättvis klimatomställning – nya gröna jobb” på en facklig
konferens i Sörmarka utanför Oslo. Jag gör det på Skype och spar många timmars resa, pengar och en
del klimatutsläpp. Hoppas att vi bara blir bättre i framtiden på resfria möten (även om det är kul att
träffas på riktigt ibland också).

