
Gamla Enskede, 2013-12-20 
 
Hej alla, 
Äntligen en dag utan möten. Då hinner man med mycket annat. 
 
(V)i fick Säpo att backa 
Som vissa av er läst i media försöker Säpo skaffa sig direkttillgång till vår tele- och 
datortrafik. Detta har Vänsterpartiet och många andra protesterat mot. Vi krävde bland annat 
att Säpo och justitieminister Beatrice Ask skulle komma till justitieutskottet angående detta. 
Det skedde igår. På min direkta fråga sa både Ask och Säpoföreträdaren Anders Thornberg 
att de inte kommer att tvinga telekomoperatörerna att ingå i Säpos automatiserade 
inhämtningssystem. Nytt ljud i skällan alltså. Av detta kan vi dra slutsatsen att det inte 
kommer att bli något automatiserat system för att få kontroll över vår mobil- och datatrafik. 
En seger som nog inte hade blivit av om inte vi slagit på stora trumman. Fantastiskt! 
     Ibland är det viktigt att komma ihåg att vi faktiskt uppnår något, eller hur… 
 
Tredubblade EU-subventioner sprit, sötsaker och kött 
EU vill mer än trefaldiga subventionerna till bl a sprit, sötsaker och kött. Ja, verkligen helt 
bisarrt. Det handlar om EU-kommissionens förslag ”Informationskampanjer och 
säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland”. EU 
vill anslå reklampengar som ska kunna användas när vi konsumenter inte är så villiga att köpa 
produkterna samt för att dumpa överskottet i länder utanför EU. Verkligen knäppt.  
     I början av nästa år fattas det formellt beslut. Jag gör mitt bästa för att stoppa detta. Läs 
mer: http://jensholm.se/2013/12/17/tredubblade-eu-subventioner-till-sprit-kott-och-sotsaker/  

Julen och köttfrosseriet 
Snart är det jul och då frossar svenska folket i kött som aldrig förr. Behöver vi äta så mycket 
kött? Och vad kan politiken göra för att minska köttkonsumtionen. Läs gärna mitt senaste 
debattinlägg på temat: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/alla-kan-valja-att-
avsta-fran-julskinkan/  

Sjöstedts jultal 
När andra partiledare försöker överträffa varandra i vem som kan utlova mest pengar i 
plånboken för medelklassen ägnar Jonas Sjöstedt hela sitt jultal på klimatflyktingar i fattiga 
länder. Respekt! Se hela talet (8 min): http://www.svtplay.se/klipp/1654937/partiledarnas-
jultal-2013-jonas-sjostedt-v  
 
Kärrtorp 
På söndag kl 12.00 är det solidaritetsdemonstration för Kärrtorp och deras kamp mot 
högerextremismen där. Tack till Linje 17 och alla andra som arrangerar. Vi är så otroligt 
många fler och starkare än högerextremisterna.  
     Hoppas kunna träffa en del av er där och då.  
 
Vargjakt 
Jaha, det tog inte mer än en två veckor efter riskdagsbeslutet om ny rovdjurspolitik så föreslår 
Naturvårdsverket nu jakt på vargar i början av nästa år. Snacka om politisk styrning av 
rovdjurspolitiken… Hoppas vi blir många som protesterar mot detta!  
 
Är det Jas Brasilien behöver? 



Så otroligt nedslående att höra att Brasilien avser köpa 36 Jas-plan. Behöver inte det landet 
lägga alla dessa miljarder kronor på utbildning för sina barn, fattigdomsbekämpning, att 
skydda miljön och andra mycket viktigare saker? Och ska Sverige verkligen göra sig känt på 
att exportera krigsmateriel? Självklart inte… 
 
Det drar ihop sig till jul. Jag kommer nu att försöka ta en längre ledighet. Alla ni som kommer 
till Vänsterpartiets kongress i Stockholm den 10-12 januari; vi ses där! Till alla läsare av detta 
nyhetsbrev: Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi hörs igen i januari. 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 
 
P S På tal kom Vänsterpartiets kongress. Ett debattinlägg av mig om Vänsterpartiet och valet: 
http://www.flamman.se/vinna-valet-men-till-vilket-pris  


