
Gamla Enskede, 2013-12-13 
 
Hej alla, 
Vad synd att all snö har smält bort… 
   
Desto roligare, tycker jag, är att vi nu är över 700 unika mottagare av detta nyhetsbrev. 
Hjärtligt välkomna gamla som nya läsare! 
 
Listan inför riksdagsvalet 
Igår presenterade Vänsterpartiets valberedning för riksdagslistan i Stockholm sitt förslag. Jag 
är föreslagen på plats fyra på listan. Eftersom vi har fyra mandat idag är det en s k valbar 
plats. Dessutom toppas listan av partiordförande Jonas Sjöstedt, som också står på listan för 
Västerbotten, varifrån vi är rätt säkra på att han blir vald. Då kommer alla på Stockholmslistan 
åka upp ett snäpp. Så, detta känns mycket kul och hedrande!  
     Men man ska inte ropa hej… Listan sätts av partiets medlemmar på valkonferensen den 15 
februari. 
 
FRAs nära samarbete med NSA 
I förrgår avslöjade Uppdrag granskning nya detaljer kring hur nära FRA samarbetar med 
USAs underrättelseorgan, NSA. Exempelvis spenderade FRAs absoluta toppchefer tre dagar 
tillsammans med sina motsvarigheter i NSA i våras. Där fick de – enligt nya hemliga 
dokument – lära sig mer om dataintrång och hackerattacker. Alltså, inte hur de skulle skydda 
sig mot dessa, utan hur de skulle kunna utföra detsamma. Detta gjorde man senare i en 
gemensam s k operation. FRA fick också tillgång till NSAs kraftfulla 
övervakningsprogramvara XKeyscore, som möjliggör dataintrång i datorer och servrar. 
Dataintrång är för övrigt olagligt enligt svensk lag. Jonas Sjöstedt tog upp FRAs möjliga 
dataintrång och samarbetet med NSA med Fredrik Reinfeldt igår. Men tyvärr svarade inte 
statsministern riktigt på Sjöstedts frågor. Men också det är ett svar… 
     Vi kommer att fortsätta att trycka på i frågan. Var så säkra… 
 

Varför sålde regeringen överskottet av utsläppsrätter? 
Tidigare i år gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att sälja utsläppsrätter på över en 
miljon ton. Regeringen hade kunnat välja att inte sälja och istället annullera dessa 
utsläppsrätter. Nu när man har sålt dessa kan över en miljon ton utsläpp äga rum på annan 
plats i världen. Inte OK, om ni frågar mig. Det borde inte vara OK enligt miljöminister Lena 

Ek heller. Hon säger ju sig vilja minska överskottet av utsläppsrätter i EU. Ändå väljer hon att 
sälja. Varför? 
     Det och mycket annat vill jag diskutera med miljöministern. Läs gärna mer: 
http://jensholm.se/2013/12/13/varfor-salde-regeringen-overskottet-av-utslappsratter/  

Blir det nåt körkort för vattenskotrar? 
Jag fick nyligen svar på min fråga om körkort för vattenskotrar och andra snabbgående 
vattenfarkoster. En utredning föreslår ju detta. Tyvärr behöver ansvarig minister Catharina 

Elmsäter-Svärd ha lite mer betänketid. OK, men tänk inte för länge. Vi vill ha körkortet på 
plats inför båtsäsongen 2014… Se fråga och svar: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Reglering-av-trafik-med-
vatten_H111156/  
 
Supermiljöbloggen skriver om min interpellation om utsläppsrätterna: 



http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/12/regeringen-kunde-minska-utslappen-med-over-
en-miljon-ton-lat-bli 
 
På söndag håller vi tummarna för Michelle Bachelet och vänstern i andra valomgången i 
Chile. 
 
Ni får nog ett nyhetsbrev till, innan jul. 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens  

 
P S jag ska snart iväg till dagis och titta på små stjärngossar, pepparkaksgubbar, tomtar och 
förstås en och annan LUCIA. Ha en fantastisk lucia ni också!  


