
Enskede, 2020-05-15 

 

Hej alla, 

Mycket bra med tre miljarder extra till kollektivtrafiken. Pengarna är viktiga, men om corona håller i 

sig länge behöver vi diskutera den långsiktiga finansieringen av kollektivtrafiken. Kanske är det lika 

bra att finansiera hela driften från statsbudgeten och slippa krångliga biljettsystem. Pengarna går ju att 

få in från annat håll – genom skatter och avgifter från bilar och lastbilar. 

 

Klimatkrav på flyget 

Det är viktigt att coronastödpaketen bidrar till att våra klimatmål uppnås. Detta gäller inte minst stöden 

till flygsektorn, där regeringen ännu inte ställt några krav på minskade utsläpp. Läs min interpellation 

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/klimatkrav-pa-flyget_H710402  

 

Mer pengar till kommunerna 

På tal om coronastöd. Det behövs mer pengar till våra kommuner och regioner. Vi föreslår 25 

miljarder kr ytterligare. Kanske får vi igenom det genom samarbete med M och KD. Ulla Andersson 

(V) och Jonas Sjöstedt driver på: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8mMo9A/v-inte-nojt-med-

finansministerns-svar  

 

Köttet, flyget och post-corona 

”En post-coronastrategi måste innehålla konkreta åtgärder för begränsat flygande och minskad 

köttkonsumtion.” Skriver med Malin Björk (V): https://www.aftonbladet.se/debatt/a/50Kl0e/c-nu-

behovs-mer-an-fluff-om-gron-tillvaxt  

 

SOS Amazonas 

Läser i Aftonbladet om skövlingen av Amazonas som nu ökar. Dessutom sker detta med svenska 

pengar. Bland annat Sjunde AP-fonden har investerat i bolag som profiterar på att den så viktiga 

tropiska skogen höggs ned. Om det är EN sak regeringen lätt borde fixa så är det att ha etiskt robusta 

placeringsregler för fåra pensionsfonder. Vi har tagit upp det förut med regeringen och nu får jag göra 

det igen. 

 

En hållbar sjöfart 

En hållbar sjöfart borde vara en självklarhet. Sjöfartstidningen skriver om våra förslag 

https://www.sjofartstidningen.se/v-vill-satsa-mer-pa-sjofarten/  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

Imorgon återstartar tyska Bundesliga och Dortmund möter Schalke i ett klassiskt Ruhrområdesderby. 

Utan publik på läktarna, men ändå en liten vink om att livet kanske sakta är på väg mot det normala. 

Auf geht´s Dortmund!, som de inbitna fansen säger och jag instämmer. 
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