
Enskede, 2015-04-02 

 

Hej alla, 

Oväntat med snö idag, men är det april får man räkna med aprilväder… 

 

Samtal med Snowden 

Förra veckan talade jag med visselblåsaren Edward Snowden på telefon. Det var ett kort samtal, men 

ändå spännande. Han sa att han inte ångrade någonting av sina avslöjanden. Jag sa att han hade varit 

modig och att jag var tacksam för och hyste största respekt för honom för allt han har gjort. Utan 

Edward Snowden skulle vi veta väsentligt mycket mindre om det övervakningssamhälle som NSA och 

deras allierade har byggt upp. Han skulle göra om det han gjort om han kunde, berättade han för mig 

när jag satt i taxibilen i Moskvas kaotiska trafik. Jag sa att han var välkommen till Sverige och att tala 

i riksdagen, något han tackade för. 

     Edward Snowden offrade ett bekvämt liv och ett välbetalt jobb för att berätta för omvärlden om 

NSAs övervakningsprogram PRISM där IT-bolag som Apple, Google, Facebook och andra har hjälp 

NSA att samla information om vad vi gör på nätet. Om de Quantum operations där NSA sätter in 

program/malwares i våra datorer och kan få kontroll över allt vad vår dator gör. Att NSA har 

massinsamlat mejl, telefonsamtal och sms från miljontals personer, inklusive internationella organ och 

ett 30-tal stats- och regeringschefer. Och att svenska FRA är en av NSAs absolut mest strategiska 

allierade och har sedan 2011 kontinuerligt lämnat information till NSA direkt från våra internetkablar. 

Och att detta samarbete pågår i detta nu… 

     Läs mer om samtalet med Snowden på: http://jensholm.se/2015/03/27/samtalet-med-snowden/  

 

Annullera hela överskottet av utsläppsrätter 

Regeringen har lagt fram ett förslag om hur Sverige ska kunna tillträda Kyotoprotokollets förlängning. 

Det är bra. Men i förslaget föreslår man också en annullering, skrotning, av delar av det svenska 

överskottet av utsläppsrätter inom FN-systemet. Men 10,5 miljoner ton utsläpp ska inte annulleras. 

Varför det? Vi i Vänsterpartiet kräver att allt överskott ska skrotas. Läs mer på: 

http://jensholm.se/2015/04/02/annullera-alla-utslappsratter/  

 

Sälj inte – avveckla  

Tänker verkligen MP i regeringen ge klartecken till att Vattenfall säljer sitt tyska brunkol istället för 

att avveckla. Det har tyvärr kommit sådana signaler från MP-ministrarna. Läs gärna mitt inlägg om 

detta på: http://www.dagensarena.se/opinion/jens-holm-v-svik-inte-om-vattenfall-mp/  

 

På gång 

Nästa vecka är lugn för min del. Då åker jag skidor i Björnrike.  

Ti 14/4 Jag talar miljö i Västerås på kvällen 

ti 21/4 Interpellationsdebatt med Åsa Romson om Ojnareskogen (Gotland), kl 13.00 

 

Pressklipp (lång lista denna gång) 

SMB aprilskämtar om Vattenfall 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/04/vattenfall-infor-kolfri-mandag-i-tyskland 

Skriver om Vattenfall 

http://www.dagensarena.se/opinion/jens-holm-v-svik-inte-om-vattenfall-mp/ 

Svarar SD om Vattenfall 

http://www.di.se/artiklar/2015/3/26/debatt-karnkraft-loser-inte-klimatkrisen-sd/ 

Om Vattenfall 

http://www.dagensopinion.se/mattias-goldmann-fores-sp%C3%A5r-kolsvart-svekdebatt-mp 

Vattenfall 

http://www.etc.se/klimat/mp-oppnar-att-salja-det-tyska-brunkolet-ett-svek  

Är med i radiokorrespondenterna (vid 15.30 min) om TTIP 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2946 

Pratar Snowden i Radio Västernorrland 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6129318 
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SVT om mötet med Snowden (som för mig blev ett telsamtal) 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-fick-unikt-mote-med-edward-snowden 

Ojnare 

http://www.helagotland.se/opinion/myndighetsstafett-i-rekordfart-till-rosenbad-10870330.aspx 

Skriver i ETC om Ojnareskogen 

http://www.etc.se/debatt/varfor-vill-miljoministern-inte-radda-ojnareskogen 

I Aktuellt om Vattenfall (ca 10 min) 

http://www.svtplay.se/video/2775188/aktuellt/aktuellt-aktuellt-85 

Svt:s Livekollen har granskat vad jag sa i Agenda om Vattenfall. Det visar att en långsiktig avveckling 

är möjlig.  

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/livekollens-granskning-har-ar-resultatet  

I Agenda om Vattenfall  

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/att-avveckla-kolkraften-vore-en-enorm-vardeforstoring 

Miljöduellen i P1 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4058&grupp=22011&artikel=6122027  

Om Vattenfall 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/03/regeringen-vagrar-diskutera-vattenfall-i-svts-agenda 

Schlyter har rätt i mycket 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/schlyter-vill-fa-bort-partipiskan_4428545.svd 

Ojnare och mina påtryckningar för ett reservat 

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/reservatsplaner-kan-stoppa-kalkbrott 

 

Det var allt, 

 

Jens 

 

P S Glad påsk till alla! 
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