
 
 

Cephalushuset, 2011-06-01 

Hej alla, 
En kort hälsning innan vi, kl 16.00, ska rösta i kammaren (om bl a rödgrönt förslag på s k 
egen-el, en mer aktiv EU-politik och mot regeringens krav på att när som helst kunna avkräva 
utomeuropeiska medborgare i Sverige fingeravtryck. Endast V är emot det senare). 

Jag har just visat runt en skolklass från Vallaskolan i Degerfors i riksdagen. Vad kul! Och vad 
mycket direkta frågor. Inget fjäskande för mig som riksdagsledamot, precis som det ska 
vara… 

Kan Tyskland kan Sverige 
Häromdagen (eller häromnatten) tog den tyska regeringen + andra partier det framsynta 
beslutet om att avveckla all tysk kärnkraft till 2022. Fantastiskt! Jag säger som MP idag på 
DN-debatt: Kan Tyskland kan Sverige. Vi har goda förutsättningar för att göra det. Förnybar 
energi växer i Sverige, men skulle kunna växa ännu snabbare om vi bara hade en regering 
med lite ambitioner. Energimyndigheten bedömer att Sverige kommer att få ett kraftigt 
elöverskott redan i år, ett överskott som kommer att växa de följande åren. Varför inte 
använda detta överskott för att avveckla den osäkra och dyra kärnkraften? 
     Men vad sysslar vår miljöminister Andreas Carlgren med? Han har inte missat ett tillfälle 
att kritisera beslutet. Han har snarare låtit som en köpt politiker från industrin. Vad är det för 
miljöminister vi har? 

Missa inte filmen: Vårt grisiga hav 
På onsdag den 8 juni, 8.30, kommer jag och riksdagens internationella miljönätverk GLOBE 
visa den omskakande dokumentären om de nya farorna som hotar att omintetgöra 
räddningsplanerna för Östersjön, Vårt grisiga hav. Filmaren Folke Rydén, som gjort filmen, 
medverkar och svarar på frågor efter filmen. Vill du komma? Se nedan: 
Kaffe och frukt serveras från kl 08:00 
Filmvisning mellan kl 08:30 – 09:30 
Frågor och diskussion med Folke Rydén: 09:30 – 10:00 
Lokal: L4-17, entré Mynttorget 2. För externa besökare: ta med legitimation och anmäl dig 
hos vakten. 
Anmäl dig till Siri Maassen: siri.maassen@riksdagen.se tel: 08-786 54 51 senast ti 7/6 kl 
12.00. 
Hjärtligt välkomna önskar GLOBE. 
 
CIA måste ställas till svars 
Ingen har väl missat avslöjandena om att CIA-agenter har spionerat på svenskar. När detta 
uppdagades lät Säpo dem lämna landet utan protester. Regeringen har inte gjort någonting. 
Oacceptabelt! Jag och advokat Sten De Geer har anmält frågan. Läs gärna min debattartikel i 
Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-maste-stalla-usa-till-
svars_6189133.svd 
 
På tal om debattartiklar. Läs min och Maria Ferms (MP) inlägg i Expressen om 
datalagringsdirektivet: http://www.expressen.se/debatt/1.2449285/maria-ferm-och-jens-holm-
riv-upp-datalagrinsbeslutet 



(det är Expressen som glömt ett ”g” i hyperlänken, inte jag…). 
 
Nu måste jag iväg och rösta.  
Trevlig långhelg på er alla, 
 
Jens 
www.jensholm.se  
 


