Enskede, 2019-06-20
Hej alla,
Jag fick ett mejl från en person med uppenbar klimatångest och som efterfrågade råd om hur den
skulle hanteras. Så här svarade jag:
”Hej XXX
Tack för ditt mejl. Jag tror att många just nu går i exakt samma tankar som du. Aktivitet fungerar, iaf
för mig, som bra botemedel mot (klimat)ångest.
Så tre tips;
1. Skriv ett personligt mejl till fem utvalda makthavare och kräv svar på ett antal frågor. Använd
din text/texter till att skriva minst en insändare som du skickar till flera tidningar (obs
formulera dig personligt till tidningen Hej DN... Hej Sundsvalls Tidning..., etc. Spamma inte).
2. Strejka med Greta åtminstone en dag (om du inte gjort det redan).
3. Gå med i en organisation (el starta en egen) och fortsätt engagemanget därifrån.
Lycka till XXX, vi behöver fler aktiva medborgare.
Jens”
Kanske kan fler inspireras att göra något?
Låt cyklister cykla mot enkelriktat där det passar
På vissa gator kan det vara en god idé att låta cyklister cykla på enkelriktad väg. På så sätt blir det
lättare att ta sig fram med cykel, och är det bra skyltat är det inga problem med säkerheten. Så fungerar
det numera på flera platser i landet, bl a i Stockholm. Men på grund av trångsynt agerande från
länsstyrelsen i Stockholm riskeras nu denna framkomlighetsreform. Regeringen måste agera. Läs min
skriftliga fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/skriftlig-fraga/lagstiftning-for-cykling-mot-enkelriktat_H611795
Rädda Lysekilsbanan
Jag skriver i DN om Lysekilsbanan och andra regionala järnvägsbanor. Läs
https://www.dn.se/asikt/regeringen-borde-radda-lysekilsbanan/ Om sidan är låst finns artikeln också
på min blogg.
Stoppa Preem
Jag var med på Aktuellt i måndags, om Preemraffs investering i fossila drivmedel, som inte får bli av.
I början av inslaget. Se: https://www.svtplay.se/video/22455542/aktuellt/aktuellt-17-jun-21-00
Vem kommer leda EU?
Ikväll och imorgon ska EUs stats- och regeringschefer komma överens om vem som ska leda EUkommissionen för fem år framöver. Blir det ännu en konservativ gubbe? Hur agerar Stefan Löfven?
Låt oss hoppas på lite nyordning. Vi i EU-nämnden är med och påverkar troligen i ett telefonmöte
ikväll eller på midsommar.
Förbjuder Irland fossilbilar?
I Irlands nyklubbade klimatstrategi finns förslaget om förbud mot nybilsförsäljning av fossilbilar.
Senast 2030 ska det träda i kraft. Alltså samma krav som vi i Vänsterpartiet har, förutom att vi vill
göra det fem år tidigare.
Värna strejkrätten
I veckan röstade riksdagen dessvärre igenom inskränkningar av strejkrätten. Vänsterpartiet röstade
emot förslaget, men tyvärr förlorade vi.
På g
Jag kommer nu dra ned på skrivandet. Kanske kommer nästa nyhetsbrev först i augusti, kanske blir det
ett till i juli. Vi får se. Till Almedalen åker jag inte i år.

Ha en fantastisk midsommar,
Jens
P S Skrällvinner Sverige ikväll mot USA? Vi håller tummarna.

