
Tåget, Gbg-Sthlm, 
 
Hej alla, 
Är nu på väg från Göteborg hem till Stockholm. Har debatterat ”moral inom elbranschen” på 
den stora energimässan Energiutblick. Kul, kul. Debatterade med Åsa Romson MP, en 
moderat och en representant från Göteborgs Energi. Ja, lite mer moral inom elmarknaden vore 
inte fel. Men bäst vore om vi politiker kunde se till så att vi ökade möjligheterna för bättre 
moral. Exempelvis genom: 100 procent förnybart, avskaffad kärnkraft, mer elcertifikat, 
underlätta för egen-el, klimatrenovera våra bostäder, energieffektivisering m m. Allt detta är 
saker som vi driver på för i riksdagen, men där vi tyvärr inte har regeringens stöd. 
 
Azofärger ska förbjudas 
Äntligen! Igår beslutade riksdagen att azofärgämnen ska förbjudas i Sverige samt att vi ska 
verka för ett Europeiskt förbud. För min del innebär det att en drygt tio års kamp gör mot sin 
ände. I Sverige hade vi tidigare ett förbud mot dessa färgämnen, som kan framkalla 
hyperallergiattacker hos små barn och mycket annat otäckt. EU hävde förbudet 1999. Nu 
tvingar vi regeringen att införa ett nytt förbud. Dessutom ska regeringen agera på EU-nivå för 
att även där få ett stopp mot dessa helt onödiga och skadliga färgämnen. Borgarna  försökte 
stoppa detta i utskottet, men när vi röstade i kammaren igår var inte ens de emot. 
     Trägen vinner, alltså! 
 
Handelssystemet med utsläppsrätter 
På tal om elmarknaden. Sverige har nyligen skickat in ansökan till EU inför nästa 
handelsperiod med utsläppsrätter. Jag förvånas över att Lena Ek vill att Sverige ska få en 
ÖKAD andel gratis utsläppsrätter. Poängen med systemet är ju att andelen ska gå ned. Läs 
gärna min debattartikel om detta: 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.437370/debatt-lena-ek-urholkar-klimathandelsystemet 
     På tal om Lena Ek. I fredags skickade jag in en interpellation till Ek om just detta. 
Häromdagen fick jag svaret att hon önskar debattera frågan den 22 MAJ, d v s mer än två 
månader efter inskickandet. I riksdagsordningen kap 6 står det att en interpellationsdebatt ska 
äga rum två VECKOR efter det att den skickats in. Nu har jag tagit upp frågan med 
riksdagens talman. Det är inte OK att en minister ska kunna förhala en debatt om så länge i en 
så viktig fråga. 
 
Bort, bort med Lundin 
Ni kanske har följt att Aftonbladet har granskat det svenska oljebolaget Lundin Petroleum. Ni 
kommer ihåg, bolaget där Carl Bildt satt i styrelsen och som är anklagat för brott mot 
mänskligheten. Lundins affärsidé är att göra pengar där få andra vill göra det, i krigs- och 
konfliktområden. Södra Sudan – som Aftonbladet har gjort reportage från – är inte det enda 
landet där Lundin har haft verksamhet. Andra är Libyen, Etiopien, Syrien och Kongo (DRC), 
inga mönsterstater från ett människorättsperspektiv precis. 
     Nu visar det sig att det inte bara är Carl Bildt som har kopplingar till företaget. Hela 13 av 
24 ministrar har nämligen pengar placerade, om än indirekt via fonder, hos den 
kontroversiella oljejätten. Men även våra pensionspengar finns placerade där. Oacceptabelt. 
Läs mer i mitt inlägg på Dagens Opinion:  
http://www.dagensopinion.se/%E2%80%9Dalla-svenskar-har-fingrarna-lundins-
soppsk%C3%A5l%E2%80%9D 
 
Ja till fri kommunikation – nej till datalagring 
Nästa vecka, på onsdag, ska riksdagen fatta beslut om datalagringsdirektivet. Vi i 



Vänsterpartiet är förstås emot. Datalagring behövs inte ens, det har till och med vår regering 
konstaterat. Läs mer på: 
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3780:ja-till-
fri-kommunikation-nej-till-datalagring&catid=22:nyhet&Itemid=799  
     På flera ställen i landet arrangeras nu på lördag demonstrationer mot datalagring. Jag är 
med och talar i Stockholm, Sergels torg, kl 13.00. Se mer: http://ungpirat.se/201203/demo-
mot-datalagringsdirektivet/#more-1779  
 
På gång: 
På måndag 26 mars kl 13.00 debatterar jag ”Klimatpolitik och ledarskap – vilken roll kan ett 
litet land spela. Det är Expertgruppen för miljöstudier som arrangerar. Välkommen! Mer info 
nedan. 
Tid: Måndagen den 26 mars 2012, kl. 13.00 – 15.00  
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm  
Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se, senast fredagen den 23 mars. 
 
Det var allt för den här gången, 
 
Jens 


