
Riksdagen, 2013-06-14 
 
Hej alla, 
Skriver från ett mulet Stockholm. Rensar mejl, bråkar med bloggen (som inte fungerar som 
den ska) och förbereder inför Almedalen. Vill helst gå och träna. Hinner man det… 
 
Övervakningssamhället 
Då har vi fått ännu en övervakningsskandal. En ung amerikansk datortekniker Edward 
Snowden har avslöjat hur han och andra har arbetat på uppdrag av USAs säkerhetstjänst NSA 
med att registrera datortrafiken från sannolikt miljontals människor. Det är inte första gången 
detta händer, men det är lika upprörande varje gång. Företag som Google, Apple och 
Facebook har samarbetat med NSA och lämnat ut information. Nu vägrar företagens 
representanter här i Sverige att kommentera uppgifterna. Jag tänker på det mejl som jag fick 
från Google  här i Sverige efter att jag hade skrivit min debattartikel ”Google är ett större hot 
mot vår integritet” i Ny Teknik. Där fanns en inbjudan med samt förslag om samtal om 
integritet och öppenhet. Jag tackade ja till detta samt lämnade förslag på mötesdatum. Vad bra 
att Google vill ha ett samtal, tänkte jag… Men efter det har det varit knäpptyst. Varför? Det 
känns som att dessa jättar bara vill synas när det passar dom själva. 
     På tal om övervakning har jag ställt en fråga till justitieminister Beatrice Ask om detta. 
Läs här: http://korta.nu/vjge4  
     Läser också Torbjörn Tännsjös inlägg om detta idag, på DN debatt. Jag håller inte med 
honom om att det bästa vore att ge staten fria tyglar att övervaka oss hur mycket som helst. 
Register kan alltid missbrukas. Stater kan ändras från demokratier till totalitära styren. Och – 
det som glöms bort av många – en stor del av övervakningen görs av privata företag vars 
agenda vi kanske inte alltid håller med om och där insynen är noll.  
 
Trängselavgifter och Förbifart Stockholm 
På onsdag nästa vecka kommer jag debattera mina två interpellationer om intäkterna från 
trängselavgifterna i Stockholm och Förbifart Stockholm med infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter-Svärd. Debatterna väntas bli nångång på eftermiddagen. 
 
Förbifart Stockholms farliga luft 
På tal om Förbifart Stockholm, läs gärna mitt, Stellan Hamrins och Ann-Margarete Livhs 
debattinlägg i Dagens Nyheter nyligen: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/luften-i-
forbifart-stockholm-kan-doda-20-bilister-varje-ar/ Med partikelhalter 100 gånger högre än 
tillåtna nivåer (om det hade varit utomhus) blir tunnlarna i Förbifarten en extremt stor 
hälsofara. Ännu ett argument mot motorvägen. 
 
Vattenskotrar 
I tisdags debatterade jag vattenskotrar med miljöminister Lena Ek. Trots att hon själv verkar 
vilja ha det lägger inte regeringen fram något förslag om åldersgräns. Svagt. Se vår debatt här: 
http://korta.nu/txs17  
 
Nettodebitering 
Just nu väntar jag med stort intresse på den utredning som ska komma idag om 
nettodebitering. Ska vi äntligen få ett bra system för att enkelt kunna tanka ut egenproducerad 
el på nätet och få betalt för detta? Hoppas det… 
 
Det var allt, 
 



Jens 

 
P S Tänk er att SvT och Sveriges Radio bara stängdes ned hux flux… Makalöst. All respekt år 
alla greker som nu kämpar för att få sin TV och radio tillbaka. Jag undrar varifrån kommer 
detta idiotiska beslut? Vilken roll har EU och IMF spelat? 


