
Enskede, Valborg, 

 

Hej alla, 

Valborg, 1 maj... nej, inget är som vanligt i dessa coronatider. Ett tal kommer jag iallafall att hålla 

imorgon, men att göra det framför en skärm är inte samma sak som att tåga tillsammans i ett första 

majtåg. Måtte detta snart gå över... 

 

1 maj 

Årets 1 maj blir annorlunda då vi inte har några fysiska aktiviteter. Jag kommer att hålla tal för V 

Linköping. Partiets centrala webbaserade 1 maj kan ni följa på: 

https://www.facebook.com/events/222370015694558/ Mitt tal lägger jag ut senare på jensholm.se  

 

Stoppa vapenexporten 

Vänsterpartiets mål är att all vapenexport ska avvecklas. Sverige kan börja med att inte exportera till 

krigförande länder och till diktaturer. Läs gärna vår motion med anledning av regeringens skrivelse om 

vapenexport. Läs vår motion här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-

anledning-av-skr-201920114-strategisk_H7023600  

 

Nattåg till Europa 

Trafikverket har nu kommit med sin slutrapport om nattåg ut i Europa. En gedigen redovisning där 

man hoppas på en nattågslinje Malmö-Köln-Bryssel (varifrån du kan ta tåg vidare till Paris, London m 

m). Mycket bra. Men kruxet är att man tidigast tror att detta går att göra till sommaren 2022, och även 

det kan bli svårt. Rapporten pekar på hur svårt det har blivit att uppfylla uppenbara politiska mål på 

den avreglerade europeiska järnvägsmarknaden. När jag var ung rullade nattågen och de olika 

länderna samarbetade med varandra. Idag är det konkurrens som gäller och endast lönsamma linjer ska 

göras. Men vi hoppas ändå på nattågen, och vem vet kanske kan vi se till att det blir redan till nästa 

sommar. Läs rapporten: http://trafikverket.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1426586/FULLTEXT02.pdf  

 

Nationellt kollektivtrafikkort 

På tal om utredningar. Nu har också förslaget kommit om ett nationellt biljettsystem för 

kollektivtrafiken. Utredningen ser bra ut. Nu får regeringen se till att det blir av så fort som möjligt. 

Det ska vara enkelt (och helst billigt) att resa kollektivt och länsgränser ska inte försvåra detta. Läs 

mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/utredning-om-nationellt-biljettsystem-for-

kollektivtrafik-lamnas-till-regeringen/  

 

Rädda flygtrafikledningen 

Vi kommer sannolikt flyga mindre i framtiden, och det är bra. Men vi kommer att behöva en 

fungerande flygtrafikledning. Därför är jag förvånad över att regeringen inte vidtar åtgärder för att 

rädda Luftfartsverkets personal. Läs Tomas Eneroths (S) svar på min fråga: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/luftfartsverket-och-sveriges-

flygtrafikledning_H7111249  

   Här kan ni också läsa min debattartikel på samma tema: https://www.publikt.se/debatt/regeringen-

maste-radda-flygtrafikledningen-22241  

 

Barnkonventionen ska väl gälla? 

Mycket bra skrivet om att barn, Garid och Sandra i det här fallet, inte ska utvisas från Sverige. 

https://www.dagensarena.se/opinion/barnkonventionen-en-ny-lag-som-migrationsverket-struntar/  

 

En möjlighet 

En kris är också en möjlighet. Intervjuas av New Republic https://www.newrepublic.se/new-republic-

snabba-fragor/rusta-sverige-infor-framtida-hot-och-skapa-nya-grona-jobb  
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P O Enquist – vila i frid. En norrländsk intellektuell och kosmopolit. Jag uppskattade särskilt hans 

”Livläkarens besök”. Om en kort speciell frihetstid i dansk politisk historia. Läs den eller se filmen 

(men boken är bättre). 

Maj Sjöwall – vila i frid. Fantastiska deckare alltid med tung samhällskritik.  

 

Det var allt. Ha en fantastiskt valborg och 1 maj! 

 

Jens 

 

P S Igår röstade vi om amnesti – uppehållstillstånd – för ensamkommande ungdomar som bor i 

Sverige. Förslaget kom från Miljöpartiet och Gustav Fridolin. Dessvärre blev det nedröstat av 

kammaren. Hur röstade då MP? Jo, även de röstade nej.  


