
Enskede 2020-05-29 

 

Hej alla, 

Har nu varit i hemmakarantän i elva dagar pga sjukdom. Mår utifrån omständigheterna helt OK. Blir 

frustrerad över att testningen för covid-19 inte har kommit igång i stor skala i Sverige. Jag har själv 

försökt att få bli testad, men utan framgång. Detta trots att det finns mycket gott om lediga testtider i 

Stockholm och vi riksdagsledamöter utför en ”samhällsviktig uppgift”. Obegripligt att en sådan här 

viktig fråga tillåts falla mellan stolarna under så lång tid. Det har ju gått veckor sedan regeringen 

utlovade omfattande testning. Pengar är dessutom anslagna, så det går inte heller att skylla på. 

 

Det andra problemet med coronahanteringen i Sverige är våra äldreboenden. Helt oacceptabelt att våra 

äldre skyddats så dåligt. I grunden handlar det om hur lågt vi värderar vård av äldre i vårt land. Det går 

igenom på alla nivåer, i synnerhet vad det gäller löner och arbetsvillkor för personalen. Lyckas vi rätta 

till detta då är det iallafall något gott som den här krisen har fört med sig.  

 

Sverige ska driva sanktioner mot Kina 

Vi har just haft en tvåtimmarlång EU-nämnd på telefon. Om ett par veckor ska EU hålla digitalt 

toppmöte med Kina. Inför mötet kommer Sverige driva att sanktioner ska införas mot Kina. Det fick vi 

en majoritet bestående av Vänsterpartiet och de borgerliga partierna igenom. Det ska bli intressant att 

se hur utrikesminister Ann Linde (S) lyfter den frågan. EU och Sverige får inte stillatigande se på när 

Kina nu inför inskränkningar mot Hong Kong. Fackliga rättigheter, frihet för alla uigurer, frihet för 

Gui Minhai, pressfrihet, mötesfrihet och rättsstat är andra frågor som också borde lyftas med Kina.  

 

Skydda Colombias rättsförkämpar 

Situationen för alla som arbetar med mänskliga rättigheter i Colombia är hård. Att landet styrs av 

högerpopulisten president Ivan Duque gör inte saken bättre. Nu skriver jag och Håkan Svenneling 

(V) till hon för att särskilt uppmärksamma hur advokater i landet förföljs av regeringen närstående 

aktörer. Läs vårt brev här: https://jensholm.se/2020/05/28/situacion-grave-de-abogados-en-colombia/  

 

Grön omstart 

Skriver om vikten av en grön omstart. Få saker känns så viktiga just nu som detta. Låt oss inte göra om 

gamla misstag. Använd krisen till den möjlighet den också är. Läs mer: 

https://www.etc.se/debatt/dags-en-gron-omstart 

 

Får Garid och hans familj stanna nu? 

Ni kommer kanske ihåg att jag skrivit om den femtonårige Garid Altantulkuur och hans familj som 

hotas av utvisning från Sverige. Häromveckan kom beskedet från Migrationsverket om att inhibera 

utvisningen. Det vill säga att utvisningen är tillfälligt stoppad. Det här kan ses som ett första tecken på 

att de vill se över fallet igen. Det får vi hoppas att de gör. Barn som har levt hela sitt liv i Sverige och 

har detta som sitt hem ska självklart fortsätta att leva sina liv här. Stort tack till alla som engagerat sig. 

Idag firar vi en delseger! 

 

Michael Moore kör i diket 

Har sett Michael Moore och Jeff Gibbs senaste film, om klimatförändringen. Det var en besvikelse. 

Läs mer här: https://jensholm.se/2020/05/18/michael-moore-kor-i-diket/  

 

Det var allt för nu. Ha en trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Solen skiner. Det sägs att corona inte trivs i värme. Låt oss hoppas det. 

https://jensholm.se/2020/05/28/situacion-grave-de-abogados-en-colombia/
https://www.etc.se/debatt/dags-en-gron-omstart
https://jensholm.se/2020/05/18/michael-moore-kor-i-diket/

