
Enskede, 2020-06-12 

 

Hej alla, 

Har just haft ett drygt tre timmar långt sammanträde med EU-nämnden. EUs 

återhämtningsprogram efter coronakrisen står högst på dagordningen för flera av 

ministermötena. Det är viktigt att EU inte fortsätter att upprepa gamla misstag och fortsätter 

att göda de fossila. Det finns miljöskadliga subventioner i miljardklassen som måste 

avskaffas. Återhämtningsprogrammen måste tydligt kopplas ihop med EUs gröna giv och 

uppnåendet av klimatmålen. Regeringen säger sig driva detta, men de skulle kunna göra det 

mycket tydligare.  

 

Klimatkrav på flyget 

I veckan har jag debatterat klimatkrav på flyget och en grön omstart efter corona med 

klimatminister Isabella Lövin (MP). När regeringen i mitten utlovade fem miljarder kronor i 

stöd till flyget ställdes inga klimatkrav. Nu lovar Lövin att om det blir nya stödpaket till 

flygbranschen kommer klimatkrav ställas. Det är hoppingivande, men jag tror det först när jag 

ser det. 

   Med Lövin debatterade jag också en grön omstart efter corona. Du kan se båda debatterna 

här: https://jensholm.se/2020/06/08/samhallet-efter-corona/  

 

Planen är ingen plan 

Mer på klimattemat. Vi har också debatterat regeringens förslag till klimathandlingsplan. Du 

kan läsa mitt inlägg och se mitt anförande inklusive replikskiften med Isabella Lövin här: 

https://jensholm.se/2020/06/09/planen-ar-ingen-plan/ 

 

När får vi en återhämtningspolitik i linje med klimatmålen? 

Med näringsminister Ibrahim Baylan (S) hade jag ett kort meningsutbyte igår. Jag frågade 

var regeringens klimatkrav på coronastödpaketen är nånstans. Han blev lätt animerad av min 

fråga, vill jag påstå. Varför det? En känslig fråga, eller? Se vårt replikskifte här (scrolla fram 

till mitt namn): https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H7C120200611fs   

 

Vem sköt Olof Palme? 

Dessvärre har vi inte kommit närmare ett slut på Palmemordet. Men kanske var det ändå läge 

att lägga ned förundersökningen, som nu har gjorts. Jag tror fortfarande att det fanns 

kopplingar högt upp i polishierarkin, kanske med förgreningar till Sydafrika. Sådan var 

tidsandan och Olof Palme fick betala det högsta tänkbara priset för sitt mod. Polisspåret samt 

Sydafrikaspåret behöver inte utesluta den s k Skandiamannen. Intressant när fiktionen 

överträffar verkligheten som i SVTs humorserie We got this. De är inne på ett liknande spår. 

Se den här om du inte redan gjort det: https://www.svtplay.se/we-got-this  

 

Magnettåg dyrt och tidsödande 

Tycker den här artikeln förklarar väl varför vi bör bygga höghastighetsbanor med beprövad 

teknik och inte magnettåg. https://www.nyteknik.se/opinion/konventionell-jarnvagsteknik-ar-

battre-an-magnettag-6-skal-6996875  

 

Pressklipp 

Vilken fin artikel om att Garid, Sandra och Sarnai får stanna i Sverige. Rörd! 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0n5p32/22-000-stottade-garid-15--nu-far-han-

uppehallstillstand  
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Medverkar i TV4 om färdtjänsten och corona 

https://t.co/TuITmZU94h?amp=1  

Greenpeace och jag överens om klimat”planen” 

https://www.greenpeace.org/sweden/nyheter/11323/goda-ambitioner-raddar-inte-klimatet/  

 

Det var allt. Ha en solig helg! 

 

Jens 

 

P S Österrikes krav på flygindustrin där de förutom minskade utsläpp och nedlagda linjer 

också kräver ett lägsta pris på flygbiljetter (40 euro) för att motverka social och miljömässig 

dumpning är mycket välkommet. Dags för Sverige att följa efter. 

https://t.co/TuITmZU94h?amp=1
https://www.greenpeace.org/sweden/nyheter/11323/goda-ambitioner-raddar-inte-klimatet/

