
Enskede, 2020-06-05 

 

Hej alla, 

Fantastiskt med alla som protesterar mot det brutala mordet på George Floyd och överlag 

diskrimineringen av svarta i USA. Jag önskar att vi kunde få gå ut på gator och torg som vanligt. Även 

om förhållandena är annorlunda, men det pågår systematisk diskriminering och ibland regelrätt rasism 

även i Sverige.  

 

Regeringen sänker klimatkraven på flyget (ytterligare) 

Mycket besviken över att SMPregeringen urholkar klimatkraven på flyget ytterligare. Corsia är ett 

uselt system, och med gårdagens EU-beslut, som Sverige tillslut ställde sig bakom, blir det ännu 

uslare. Jag medverkar i Ekot om detta: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7488021  

 

Garid och Sandra får stanna i Sverige 

Och nu en mycket mycket positiv nyhet. Jag har tidigare skrivit om familjen Altantulkhuur 

(femtonårige Garid, hans syster Sandra, 6 år och deras mamma) som hotas av utvisning från Sverige. 

Igår kom ett fantastiskt glädjande besked. Familjen får uppehållstillstånd i Sverige. Från och med nu 

och två år framåt. Efter det kommer ett nytt beslut fattas och vi bedömer deras chanser som mycket 

goda att få stanna permanent. 

     Vi som kämpat för detta är förstås fantastiskt glada. Men hanteringen säger också något om svensk 

migrationspolitik anno 2020. Först beslutar Migrationsverket att familjen ska utvisas ut ur landet, trots 

att de två barnen är uppvuxna här och Sverige är det enda land de känner (går i skolan här, talar 

svenska etc). Beslutet har nu alltså upphävts av Migrationsdomstolen. Det är uppenbart att beslut om 

utvisning fattas på alltför lättvindlig grund. I grunden är det enskilda människor som blir lidande. 

   Den här gången gick det bra. 

   Kamp lönar sig. 

   Nu kämpar vi på för en humanare migrationspolitik. 

 

Lägg spåren nu 

Tidigarelägg bygget av dubbelspåret Gävle-Härnösand. Läs mitt och järnvägaren Åke Johanssons 

inlägg i Sundsvalls Tidning: https://www.st.nu/artikel/debatt-lage-for-jarnvagssatsning-snabba-pa-

bygget-av-dubbelspar-mellan-gavle-och-harnosand?  

 

En grön omstart – debatt på må 

Ser fram emot att debattera klimatkrav på flyget och en grön omstart efter corona med klimatminister 

Isabella Lövin (MP) nu på måndag kl 11.00. Följ gärna på SVT2 eller riksdagen.se Webb-TV. Se 

mina två interpellationer på temat här: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/en-gron-aterstart_H710403  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/klimatkrav-pa-flyget_H710402  

 

Klimatdebatt på ti 

På tisdag 9/6 kommer jag debattera regeringens handlingsplan för klimatomställningen. Det är den 

planen som Klimatpolitiska rådet säger inte är en plan eftersom den saknar konkreta åtgärdsförslag. 

Så, det kan bli spännande. Debatten borde bli nån gång under tidig eftermiddag. Alla partier deltar, 

inklusive klimatminister Isabella Lövin. 

 

Ge ersättning för hållbar godstrafik 

Tidigare betalade staten ut en miljökompensation för godstrafik på järnväg. Sen årsskiftet har 

regeringen tagit bort den. Mycket dumt. Återinför miljökompensationen i någon form. Läs min fråga 

till Tomas Eneroth (S) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-

fraga/miljokompensation-for-godstransporter-pa-jarnvag_H7111510  

 

Rätt till ensamåkning med färdtjänsten 
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Under coronapandemin uppmanas vi att hålla avståndet och i möjligaste mån undvika kollektivtrafik. 

Samtidigt är ungefär 300 000 personer beroende av färdtjänst i Sverige. 

     Färdtjänstresenärerna tillhör ofta en riskgrupp, inte minst funktionsnedsatta personer. Att få resa 

ensam med färdtjänsten under coronapandemin skulle avsevärt minska risken för smitta för dem som 

är i riskgrupp. Dessutom skulle ensamåkning som en effekt skapa extra mycket viktiga arbetstillfällen 

för den i dag hårt utsatta taxibranschen. Dessvärre erbjuder inte alla kommuner och regioner möjlighet 

till ensamåkning i färdtjänsten. Läs min fråga på temat: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/ratt-till-ensamakning-med-fardtjansten-under_H7111505  

 

Det var allt. Ha en fin fredag! Vill också passa på att önska er en fantastisk världsmiljödag – idag den 

5/6. 

 

Jens 

 

P S Utredningen om förändrad arbetsrätt har kommit. Till och med ansvarig minister säger att den inte 

är bra. Då är det bara att kasta den i papperskorgen. Och då kanske hela januariavtalet följer med. Lika 

bra det... 
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