
Riksdagen, 2020-12-04 

 

Hej alla, 

Snart ska vaccinationen mot covid-19 rullas ut. Det här måste helt enkelt bli bra, men jag är orolig för 

hur det ska gå med vårt uppsplittrade och sönderprivatiserade vårdsystem. Regeringen måste därför – 

likt andra länder – styra upp det hela så att vi får en fungerande och effektiv massvaccination mot 

covid. Att bara ge pengar till regionerna räcker inte. 

 

Debatt om klimatförhandlingarna 

Imorse debatterade jag de internationella klimatförhandlingarna och att Sverige måste ha en egen 

ambitiösare position än EU. Vad svarade miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)? Se hela 

debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/ett-svenskt-

klimatatagande-till-unfccc_H81076  

     På tal om klimatdebatter. Förra veckan debatterade jag Klimatriksdagens akutplan med Lövin. Se 

den här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/akutplanen-for-

klimatet_H81027  

 

Biobränsle eller levande skogar? 

Jag debatterade också biobränslen och biologisk mångfald imorse med samma Lövin. Kommer 

regeringen att sätta den biologiska mångfalden först? Värna vår skog? Och endast tillåta produktion av 

förnybara bränslen som inte äventyrar den biologiska mångfalden? Nja, helt övertygad blev jag inte. 

Se debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/skogen-och-

biobranslet-i-fardplanerna-for_H81093  

 

Reduktionsplikten – hur mycket biobränsle behövs? 

Jag bad Riksdagens utredningstjänst räkna ut hur mycket biobränsle som behövs till 2030 för att leva 

upp till den s k reduktionsplikten. 40-60 TWh, blev svaret. Idag använder Sverige 17 TWh biobränsle. 

Återigen aktualiseras frågan, varifrån ska allt biobränsle komma? Det här är inte hållbart! Läs mer: 

https://jensholm.se/2020/12/01/varifran-ska-biobranslet-komma/  

 

Pengar till kollektivtrafiken 

Jag har återigen krävt mer pengar till kollektivtrafiken. Se min fråga till Tomas Eneroth (S). 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H8C120201203fs  

 

Rädda liv – inte patent 

Att rädda liv måste alltid vara viktigare än läkemedelsbolagens vinster. Därför måste patent ställas åt 

sidan under pandemin. Varför motarbetar Sverige och EU detta? Läkare utan gränser skriver bra om 

detta: https://www.gp.se/debatt/l%C3%A5t-inte-vaccinet-mot-covid-19-bli-en-kostnadsfr%C3%A5ga-

1.37261031  

 

Brexit – miljövänligare jordbruk 

Jag noterar att Storbritannien nu presenterar en jordbrukspolitik som anses vara långt mycket grönare 

än tidigare. Stora bolag ska inte få pengar för ökad produktion, bidrag ska endast betalas ut för 

miljönytta. Det har sina fördelar att slippa EUs direktiv. 

 

Stoppa förföljelserna i Belarus 

Jag skriver om Belarus tillsammans med andra riksdagsledamöter: 

https://unt.se/asikt/debatt/artikel/stoppa-forfoljelsen-av-fredliga-demonstranter-i-belarus/rxkn92kj  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

Vänsterpartiet ökar kraftigast av alla partier i den senaste SCBn. Vi ligger nu på 9,3 procent. Ska vi 

kalla det Nooshieffekten? Kul är det iaf! 
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