
Riksdagen, 2015-03-06 

 

Hej alla, 

Tillbaka från ett långt sammanträde med EU-nämnden om terroristbekämpning, flyktingpolitik, 

arbetsmarknad, ekonomi och infrastruktur. Rätt många frågor helt enkelt. Jag oroas över alla förslag 

som nu kommer från Bryssel om att bygga upp register och införa repressivare lagar i 

terrorismbekämpningens namn. Jag tänker på vad Norges tidigare ordförande Jens Stoltenberg sa 

efter det fruktansvärda attentatet på Utöya om att möta extremismen med öppenhet och demokrati. Det 

är i skarpa lägen våra värderingar verkligen prövas.  

 

FRA och NSA 

I onsdags lyfte vi i Vänsterpartiet våra krav om att riva upp FRA-lagen samt att stoppa och granska 

FRAs samarbete med USAs spionorgan NSA. Dessvärre fick vi inte stöd för detta. Men jag tycker att 

vår relativt långa debatt var klargörande. Jag frågade alla ledamöter vad de ansåg om det faktum att 

FRA har ett så långtgående samarbete med NSA. NSA som i sin tur övervakat tele- och 

internettrafiken från miljontals användare däribland regeringschefer och internationella organisationer. 

Vem gav FRA mandatet till det samarbetet? Regeringen har inga synpunkter på detta och inte heller 

något annat av partierna i riksdagen förutom Vänsterpartiet. Märkligt och en smula skrämmande. 

Läs mer samt hitta länken till debatten här: http://jensholm.se/2015/03/04/fra-nsa-livsmedel-och-fiske/  

 

Miljöpartiet på tunn is 

I onsdags hade vi också debatt och votering om en mängd miljörelaterade frågor. Vi Vänsterpartiet 

föreslog bland annat ett förbund mot bottentrålning, förbud mot ålfiske (ålen är ju akut hotad) och 

målsättningar för mer ekologisk mat inom offentlig sektor. Detta är krav som vi tidigare har drivit 

tillsammans med Miljöpartiet, men i onsdags röstade de mot samtliga förslag. Det gäller även våra 

krav på att riva upp FRA-lagen och NSA-samarbetet, som jag skrev om ovan. Här kanske man kan tro 

att vi i Vänsterpartiet ler i mjugg och tycker att det känns bra att vi nu är de som ensamma står upp för 

den progressiva politiken, men jag tycker tvärt om. Det känns trist och en smula ensamt att det numera 

bara är vi står upp för vad som behövs. Kommer det att se ut så här under hela mandatperioden? 

 

Skydda Ojnareskogen 

Länsstyrelsen på Gotland har lagt fram förslag på ett antal områden som borde skyddas som s k Natura 

2000-områden. Ett av förslagen innefattar Ducker i Bunge och Ojnareskogen, det område där företaget 

Nordkalk vill öppna ett kalkbrott. Förslaget kommer nu hamna på regeringens bord. Jag hoppas 

verkligen att regeringen går på det gotländska förslaget och därmed, sannolikt, räddar Ojnareskogen 

från att skövlas och ersättas med en 25 meter djupt och flera hundra meter långt hål liksom stora 

utsläpp. Läs min fråga om detta till klimat- och miljöminister Åsa Romson: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-

svar/Skriftlig-fraga-201415273-Oj_H211273/  

 

Gratis kollektivtrafik sprider sig 

Läser i The Guardian om att den franska alporten Chamonix har infört gratis kollektivtrafik. Detta som 

ett sätt att komma tillrätta med den dåliga luften i staden som ligger insprängt mellan höga alptoppar. 

Och antalet resor med kollektivtrafiken har trefaldigats sedan införandet. Avgiftsfri kollektivtrafik är 

en bra reform som prövats på fler ställen. När svenska Avesta införde nolltaxa (på Vänsterpartiets 

initiativ) ökade resandet med 80 procent och utsläppen minskade med 40 ton koldioxid per år. Läs 

mer: http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/05/why-does-chamonix-have-some-worst-

air-pollution-france  

 

Vargdemonstration 

Imorgon vid 13.45 på Medborgarplatsen, Stockholm, talar jag på en demonstration mot vargjakten. 

Välkommen dit! 

 

 

På gång 
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Lö Vargdemonstration, Medborgarplatsen, Stockholm 

Nästa vecka välkomnar jag Dag Walter, som kommer vara min praktikant under veckan. 

Ti: Interpellationsdebatt om Vattenfall, efter kl 13.30  

On: Miljömålsberedning på fm och tre (!) debatter i kammaren; vatten, kemikalier och avfall. 

Fre: EU-nämnd om bl a miljöfrågor och utrikespolitik. 

 

Pressklipp 

Ledarkommentar (inte med full koll på fakta) om Ojnare: 

http://www.helagotland.se/opinion/natura-2000-kmh-10788997.aspx  

Sveriges radio om min fråga om Ojnareskogen 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6108770  

Om våra krav mot FRA och NSA: 

http://www.etc.se/debatt/vansterpartiet-granska-fras-samarbete-med-nsa  

Fasa ut miljöskadliga subventioner, min debattartikel: 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.612656/hog-tid-att-fasa-ut-miljoskadliga-subventioner  

SMB om vår kritik om ev försäljning av Vattenfalls Tysklandsverksamhet: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/02/vansterpartiet-kraver-svar-om-vattenfallforsaljning  

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Allt stöd till de strejkande på Norwegian. Att sparka anställda för att återanställa till sämre villkor 

är ett oskick. Vem drabbas nästa gång?  
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