
Enskede 2021-01-29 

 

Hej alla, 

Jag bad om snö – och jag fick det! 

 

Avvecklas pälsindustrin nu? 

Mycket glädjande med regeringens beslut om stopp för den svenska minkindustrin under hela 2021. 

Om inte regeringen håller minkfarmarna under armarna med ekonomiska bidrag kommer pälsindustrin 

nu att fasas ut. Decenniers kamp för att stoppa denna oetiska verksamhet har då stoppats av ett litet 

virus. Alla vi som värnar djuren har goda skäl att fira! 

 

Så länge vi har djurfabriker får vi leva med detta 

Dessvärre är pälsindustrin bara ett symptom på ett större problem, nämligen hur vi behandlar djuren. 

Så länge vi fortsätter med djurfabriker får vi räkna med att leva med hotet om nya utbrott, och ibland 

rena pandemier. Hur många visste ex vis att den farligare formen av fågelinfluensa nu grasserar med 

full kraft i Europa? Och i Sverige! Fågelinfluensan smittar inte direkt till människor, men innebär en 

stor kostnad för samhället och är ännu ett exempel på det ohållbara i dagens form av djurindustrier. 

Läs gärna mer om detta i mitt inlägg: https://jensholm.se/2021/01/28/djurfabrikerna-var-tids-

smitthardar/  

 

Tåget till Oslo under tre timmar? 

Tänk att kunna ta tåget från Stockholm till Oslo på under tre timmar. Det är ingen omöjlighet! Ser 

mycket fram emot att debattera frågan med inframinister Tomas Eneroth (S) nu på ti 2/2 någon gång 

efter kl 15.00. Också kul att moderaternas Maria Stockhaus har en interpellation på samma tema. Läs 

min interpellation: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/snabbare-

tagforbindelse-mellan-stockholm-och-oslo_H810354  

 

Taxi 

Så här får vi ordning och reda i taxibranschen. Läs mitt inlägg: https://jensholm.se/2021/01/25/taxi-

ordning-och-reda/  

 

Det rådet klimatnödläge – dags att agera 

64 procent av världens invånare anser att det råder klimatnödläge och förväntar sig politiska lösningar 

på problemet. Det framgår i världens största opinionsundersökning om klimatet som FNs 

utvecklingsprogram UNDP har gjort. Bland svenskarna är det ännu fler än snittet som anser att det 

rådet klimatnödläge. Hög tid för en ambitiösare klimatpolitik. Läs gärna mer här: 

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/27/un-global-climate-poll-peoples-voice-is-clear-

they-want-action  

 

Det var allt. 

Trevlig helg! 

 

Jens  

 

P S I helgen blir det längdåkning. Bra för hälsan, naturupplevelser, inga utsläpp och smittsäkert. 
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