
Arlanda Express, 2012-05-11 
 
Hej alla, 
Är på väg ut till Arlanda och sedan till Paris för några dagar (nästan) utan jobb. Blir kul! 
 
Fildelningsjakten trissas upp 
Igår röstade riksdagen igenom ändringar i Lagen om elektronisk kommunikation. Tyvärr var 
vi bara 39 som röstade emot förslaget att polisen ska kunna få ut användaruppgifter på 
personer som misstänks för ringa brott, exempelvis fildelning. Nu är det fritt fram för 
storskalig polisjakt på fildelare. Usch! Se gärna min debatt i Svt om detta: 
http://svt.se/2.22620/1.2799017/lattare_jaga_fildelare_med_ny_lag  
 
De borgerliga sviker djuren 
Igår på miljö- och jordbruksutskottet diskuterade vi några motioner (bland annat vår från 
Vänsterpartiet) om att göra det bättre för djuren. Där fanns bland annat vårt förslag om att 
förbjuda dagens form av pälsdjursuppfödning. Tyvärr röstade de  borgerliga + SD emot detta. 
Än så länge har de chans att ändra sig och rösta för pälsdjuren, men just nu ser det mörkt ut. 
Tyvärr. Den 13 juni tar vi det slutgiltiga beslutet i riksdagen. 
 
Få åtgärder för bättre luft 
Igår på riksdagens frågestund frågade jag infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 

om vilka nya åtgärder regeringen avser vidta för att få bättre luft i våra städer, inte minst i 
Stockholm. I Stockholm överskrids de uppsatta gränsvärderna med jämna mellanrum. Tyvärr 
fick jag inte mycket till svar. Extra intressant blev det när hon försökte göra 
motorvägsprojektet Förbifart Stockholm till ett miljöprojekt för minskade utsläpp. Det är inte 
direkt den analys Naturvårdsverket och andra expertinstanser gör. 
 
Ekologiskt-ekonomiskt program 
Jag känner mig hedrad över att ha blivit utvald att sitta med i den arbetsgrupp som ska ta fram 
Vänsterpartiets program för ekologi och ekonomi. Jag tror vi siktar på att ha något klart till 
början av nästa år. Spännande! 
 
Rödgrönt om ekologi och ekonomi i Uppsala 
På lördag deltar politiker och aktivister från V, MP och S i en rödgrön dag om ekologi och 
ekonomi i Uppsala. Bangårdsgatan 13, Uppsala, kl 9.00-16.00. Jonas Sjöstedt medverkar 
bland annat. Mer info: emmawallrup@gmail.com  
 
Nästa vecka: Falun 
Nästa vecka är en plenifri vecka och riksdagen är alltså stängd. På tisdag kommer jag 
tillbringa hela dagen i Falun, med bland annat besök på högskolan och ett öppet föredrag på 
kvällen. Är du där, hjärtligt välkommen! 
 
Det var allt för nu. Hej då! 
 
Jens 
 
P S Har nån tips på bra restauranger i Paris, helst vegetariska, tipsa gärna mig. 


