Kungsholmen, 2019-04-12
Hej alla,
Började morgonen med att vara med på Flammans fredagsshow, Godmorgon Vänstern, sedan till
Klimatstrejken utanför riksdagen och efter det interpellationsdebatt om vägtrafikens utsläpp. Nu sitter
jag på Kafé Marx på partistyrelsemöte.
Extradebatt om klimatet
I morse meddelade riksdagens talman att Vänsterpartiets förslag om en extradebatt i riksdagen om
klimatförändringen har beviljats. Mycket glädjande. Debatten äger rum i riksdagen, fredag 10 maj kl
9.00. Det är särskilt det klimatpolitiska rådets hårda kritik av den svenska politiken och vågen av
klimatstrejker som fått riksdagens partier att ställa sig bakom vårt förslag. Återkommer i ärendet när vi
närmar oss debatten.
Debatt om vägtrafikens utsläpp
I morse debatterade jag vägtrafikens växande utsläpp med klimatminister Isabella Lövin (MP). Vilka
nya förslag har regeringen för att utsläppen ska minska, inte öka?, frågade jag. Dessvärre var Lövins
svar i praktiken en blåkopia på 73-punktsprogrammet med C och L. Inga nya MP-S-förslag, vad jag
kunde höra. Mycket illavarslande. Se hela debatten här http://www.riksdagen.se/sv/webbtv/video/interpellationsdebatt/okade-utslapp-fran-vagtrafiken_H610108
Fyrstegsprincipen
Vänsterpartiet vill att fyrstegsprincipens första steg ska få mycket tydligare styrning i
infrastrukturplaneringen. Det handlar om att bygga ett samhälle där vi är mindre beroende av bilen, där
kollektivtrafik, gång och cykel utgör normen. Läs mer https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-20181976-riksrevisionens_H6023054
Brexit
Har diskuterat Brexit med statsminister Stefan Löfven vid två tillfällen den här veckan. Läs gärna mer
här: https://jensholm.se/2019/04/10/brexit/
Vårbudget och OS
Diskuterade vårbudgeten och OS i Sverige i Flammans Godmorgon Vänstern i morse. Se här
http://flamman.se/a/221353
Debatt om Arlandas expansion
Den här debatten ser jag fram emot. Den äger rum i riksdagen må 13/5.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/arlandas-expansion-ochklimatet_H610173
Bredare kalkyler vid infraprojekt
Det här var ett märkligt svar från infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Nån har uppenbarligen
farit med osanning, alt väljer att misstolka min fråga. https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/skriftlig-fraga/bredare-samhallsekonomiska-kalkyler-for-jarnvag_H611444
Missa inte spännande Plan B-konferensen nu i helgen. https://www.vansterpartiet.se/plan-b/
Det var allt. Trevlig helg och påsk (nästa vecka inget nyhetsbrev, jag åker till Riksgränsen),
Jens
P S Noterar att SOM-rapporten från Göteborgs universitet fått svar på frågan om vad man själv kallar
sig utifrån politisk åskådning. På första plats kommer ”feminist” och som hedrande tvåa ”socialist”.
Konservativ, liberal och nationalist kommer långt långt längre ned på listan. Alltfler är alltså
socialistiska feminister; som vänsterpartister med andra ord.

