
Enskede 2020-06-26 

 

Hej alla, 

Har just haft EU-nämnd om bl a fiskepolitik. EU förbereder nya subventioner till att öka kapaciteten 

för fiskeriindustrin. I klartext betyder mer skattepengar till att dammsuga redan utfiskade vatten. Helt 

fel väg att gå. Som tur var är vi och regeringen i princip överens i den frågan. Däremot har regeringen 

inte gjort nåt ännu för att flytta ut trålgränsen i Östersjön. Som det är nu kan en enda jättetrålare fiska 

upp mer än vad hela det kustnära fisket tar upp, och flera gånger om. Detta måste få ett stopp. Ett 

förbud mot bottentrålning vore det bästa kombinerat med sänkta kvoter. Utflyttning av trålgränsen 

vore ett bra första steg. Vi kommer fortsätta att ligga på. 

 

Vattenskotereländet måste få ett slut 

Flera allvarliga tillbud med vattenskotrar den senaste veckan, och så här kommer det fortsätta hela 

sommaren. Inte alls OK. Helst skulle jag vilja förbjuda farkosterna, men det förhindrar EU oss (vi 

försökte i tidernas begynnelse). Då måste de åtminstone regleras hårdare. Krav på förarbevis vore ett 

första rimligt steg. Därför är det ett stort underbetyg åt regeringen att de ännu inte lagt fram krav på 

körkort för vattenskotrar trots att riksdagen krävt detta. Läs min fråga här till infrastrukturminister 

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

for-vattenskoter_H7111664  

 

Arlandastoppet var en bluff 

Då fick vi det svart på vitt – Miljöpartiets löfte om en regeringsöverenskommelse om ett stopp för 

Arlandas expansion finns inte. Det framgår av Ibrahim Baylans (S) svar till mig. Däremot vill 

Swedavia de närmaste åren inte expandera Arlanda. Ska vi tolka det som att det inte händer nåt under 

mandatperioden? Bra, men räcker inte. Arlanda ska inte få planera för en fördubblad kapacitet. Det 

klarar inte klimatet. Läs svaret på min fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/expansionen-av-arlanda_H7111604  

 

Transporternas zombie 

Östlig förbindelse är transportsystemets zombie. Avfärdad i nationell infraplan, drivs att myndighet. 

Inga nya klimatförstörande motorvägar, tack. Dags att sätta stopp en gång för alla. Se min fråga och 

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

fraga/ostlig-forbindelse_H7111603  

 

Stoppa Israels illegala annektering 

Undertecknar upprop med över 1000 andra europeiska politiker mot Israels planerade illegala 

annektering av delar av Västbanken. Det får inte ske! Läs uppropet med alla undertecknare här: 

https://jensholm.se/2020/06/24/stop-annexation-of-the-west-bank/  

 

38 grader C 

Häromdagen var det 38 grader C i Verchojansk, Sibirien, vanligtvis världens kallaste ort. Det är den 

högsta temperaturen som uppmätts där. Med sådana värmerekord i Arktis påminns vi om hur fort 

klimatförändringen går. De tipping points som Greta Thunberg talade om i sitt Sommar (lyssna!) 

finns här och nu. Tinar permafrosten upp frigörs gigantiska mängder växthusgaser. Skrämmande är 

bara förnamnet. Men låt oss inte paralyseras: Förändra politiken – inte klimatet. 

 

Jonas veranda 

Istället för Almedalen – missa inte Jonas veranda. Sommartal, gäster, musik m m från Jonas Sjöstedts 

hus i Västerbotten. On 1 juli kl 18.00. Se mer: https://www.facebook.com/events/3236132423092183/  

 

Pressklipp 

Postnords förslag om varannandagsutdelning borde inte få genomföras. Kommenterar i Dagens Media 

https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/politiker-kritiserar-postnords-planer-pa-minskad-

postutdelning-ygeman-duckar/ (just nu bakom betalvägg) 
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En rödgrön återhämtningsplan 

Det var allt för nu. Nu ska jag försöka ha semester till i mitten av augusti (förutom avbrott för EU-

nämnd) så mina nyhetsbrev tar en paus. När jag är tillbaka skulle jag gärna vilja föreläsa och diskutera 

med vänsterfolk på temat ”En rödgrön återhämtningsplan – politiken efter corona”. Jag tänker 

mig en webbbaserad presentation på 40 minuter med 20 minuters efterföljande frågor och diskussion. 

Allt medelst ett lämpligt mötesverktyg. Låter det som nåt? Mejla mig så bokar vi in nåt (men jag 

svarar inte förrän i augusti). 

 

Ha en riktigt fin sommar! 

 

Jens 

 

P S Häromdagen fick jag ett positivt svar på mitt antikroppstest. Ja, jag har antikroppar mot covid-19. 

Lidandet var inte förgäves 😊  

    Hoppas så många andra som möjligt nu också får antikroppar, eller att vi snart får ett vaccin (icke-

patenterat så att det snabbt kan spridas kostnadsfritt till alla).  


