Enskede, 2020-09-11
Hej alla,
Idag är det den 11 september. Låt oss inte glömma kuppen i Chile som ägde rum idag för exakt 47 år
sedan. För att driva igenom en sådan brutal högerpolitik fordras våld. Idag minns vi motståndet.
Annars har den här veckan har handlat mycket om kollektivtrafik och järnväg. Regeringen har
räddat flyget i flera omgångar, hundratals miljarder betalas ut till företag men pengarna, som är
otillräckligt, till kollektivtrafiken har inte ens betalats ut. Det håller inte!
Debatt om kollektivtrafiken
Igår debatterade jag med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om att anslå mer pengar till
kollektivtrafiken. Se mer här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/starktkollektivtrafik_H710460
På tal om kollektivtrafiken. Igår kallade vi i trafikutskottet till oss kollektivtrafikbranschen. Med på
mötet var bl a Kristoffer Tamsons (M) i region Stockholm tillika ordförande i Svensk Kollektivtrafik.
Han och jag är helt överens om att regeringen måste kompensera kollektivtrafiken för de tappade
biljettintäkterna. Pressen ökar på regeringen! Läs mer: https://www.di.se/nyheter/v-och-m-kraver-merpengar-till-kollektivtrafiken/
Nu är det järnvägens tur
Är det inte märkligt att flyget har fått miljardbidrag i flera omgångar, men järnvägen nästan inget. Nu
är det hög tid att stödja svensk järnväg. Enklast är genom att slopa de s k banavgifterna för 2020. Läs
mer: https://www.di.se/nyheter/v-vill-att-regeringen-ger-taget-2-miljarder-i-stod-situationen-ar-akut/
Utsläpp dödar – klimatkamp räddar liv
Vilken otroligt viktig rapport. Luftföroreningar, buller, miljögifter står för 13 procent av alla dödsfall i
Europa. Minskade utsläpp räddar liv. Och räddar de mest utsatta mest. Läs mer:
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Insatser-for-miljon-raddar-liv-iEuropa/
Vi breder ut oss över alla breddar
På tal om rapporter. Igår kom WWFs Living Planet Report. Jag kan konstatera att under min livstid
har bestånden av vilda djur minskat med 70 procent. Vi människor breder ut oss över hela planeten
och lever som om vi hade 1,6 jordklot. I den rika i-världen breder vi ut oss ännu mer. Låt denna och
andra viktiga rapporter bli en väckarklocka. Låt oss minska våra utsläpp och stärka den biologiska
mångfalden: https://www.wwf.se/pressmeddelande/populationerna-av-vilda-ryggradsdjur-har-i-snittgatt-ned-med-68-procent-3765979/
Lätt att ladda?
Det ska vara lätt att ladda elbilen. Men så är det inte idag. Staten betalar ut stora subventioner till
laddinfrastruktur. Rimligt. Men staten ställer inga motkrav på användbarhet. Mängder med laddstolpar
avstängda, krångliga betalsystem, ockerpriser och annat väntar den miljömedvetne bilisten. Detta och
mycket annat ska jag debattera med energiminister Anders Ygeman (S) nu på tisdag ca kl 14.00. Se
min interpellation: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/laddning-avelbilar_H710472
Inte ett öga torrt
I veckan har Jonas Sjöstedts (V) hållit sin sista partiledardebatt i riksdagen. Och, oj vilka tacktal!
Partiledarna från de andra partierna överträffade varandra i lovord över Jonas och hans gärningar. Jag
tror faktiskt inte jag har hört något liknande över nån annan politiker som avgått. Inte ett öga torrt! Ni
kan se bilder från detta på min facebook. Jonas tacktal hittar ni här:
https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/jonas-sj%C3%B6stedts-tacktal-vid-sin-sista-partiledardebatt-dethar-varit-ett-privilegium-13290480
Pressklipp

Därför måste Preems utbyggnad stoppas (och heja Greenpeace och alla andra som demonstrerar!)
https://www.etc.se/debatt/hoj-klimatmalen-satt-stopp-preemraff
Att vi kräver mer pengar till kollektivtrafiken
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7548033
Mer om det
https://www.bussmagasinet.se/2020/09/v-krav-ytterligare-sex-miljarder-till-kollektivtrafiken/
https://www.fplus.se/v-vill-ge-kollektivtrafiken-ytterligare-sex-miljarder/a/mRGqo0
https://www.bussmagasinet.se/2020/09/nya-miljarder-i-coronakompensation-till-trafikforetag-idanmark/
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/nu-ar-ratt-tid-att-satsa-pa-kollektivtrafiken/
Svt: Om corona och klimatomställningen (mitt block startar vid 1 tim, 20 sek).
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/klimatet-efter-coronapandemin
Nordegren och Epstein, jag är med ca 30 min in i programmet. Tema Stockholms blodbad och
riksdagens öppnande. https://sverigesradio.se/avsnitt/1564006
Det var allt. Trevlig helg,
Jens
P S Hoppas bilderna från skogsbränderna i Kalifornien – med ett San Francisco täckt i brandrök – kan
öppna ögonen för att agera för klimatet och förhindra fortsatta extremväder. I USA i synnerhet.

