Enskede 2021-04-23
Hej alla,
De senaste veckorna har fem kvinnor mördats av män som de haft en relation till. Det här är helt
oacceptabelt och mycket, mycket mer måste göras för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det är
iallafall glädjande att frågan nu kommit upp på dagordningen (partiledarsamtal, skärpt lagstiftning,
riksdagsfrågor igår, Nooshi i Sveriges radio idag), men det är handling som räknas. Ingen kvinna ska
behöva utsättas för våld. Ingen.
Bromma
Äntligen säger regeringen att de ska avveckla Bromma flygplats. Senast den sista augusti ska
utredningen om hur nedläggningen ska gå till vara färdig. Detta är mycket glädjande. Men jag ropar
inte hej, förrän asfalten på landningsbanan börjar brytas upp. Regeringen ser väl till att avvecklingen
påbörjas i god tid innan valet. Och inte öppnar man väl för en expansion av Arlanda? Det finns en del
frågetecken kvar att räta ut i detta. På torsdag har vi i Trafikutskottet kallat till oss inframinister
Tomas Eneroth (S) i ärendet.
Hur grön blir den framtida jordbrukspolitiken?
I morse hade vi EU-nämnd. Nu ser det ut som att endast en femtedel av EUs jordbruksstöd ska
öronmärkas för miljöändamål, och den svenska regeringen driver inte längre på för en höjning. Uselt.
Coronastöd till tågbranschen?
När får vi ett riktat coronastöd till tågbranschen? Jag frågar infraministern, från gårdagens frågestund:
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H8C120210422fs
Debatt om infrastruktur och fågelinfluensan
På tisdag nästa vecka debatterar jag regeringens infrastrukturproposition med Tomas Eneroth (S) och
fågelinfluensan som sprids för fullt i Sverige med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Debatten
med Eneroth torde starta nån gång efter kl 14.00, Nilsson senare på eftermiddagen.
Se dessa interpellationer här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/den-nationella-planen-fortransportinfrastruktur_H810614
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fagelinfluensan-och-risken-fornya-pandemier_H810650
Biobränsle, biologisk mångfald
Mer eller mindre biobränsle? Hur skydda skogen och den biologiska mångfalden? Hur ska ni ha det i
S/MP-regeringen. Ser mycket fram emot denna debatt med miljö- och klimatminister Per Bolund
(MP), fre 28/5 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/biobransle-ochklimat--och-miljomalen_H810666
Skamligt att S och MP motarbetar klimatet i EU
Jag skriver tillsammans med Malin Björk (V) och Elin Segerlind (MP) om vikten av robusta kriterier
för hållbara investeringar. Det är en skandal av stora mått att just vår S/MP-regering aktivt har
urholkat de nya EU-förslagen om detta (den s k taxonomin). Läs vårt inlägg i Aftonbladet
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/39GPBe/skamligt-att-s-och-mp-motarbetar-klimatet
Låt cykeltrenden bli permanent
Under pandemin har många upptäckt cykeln som ett bra och miljövänligt sätt att ta sig till jobbet. Låt
oss fortsätta så. Jag, Anna Sehlin (V) och Rikard Warlenius (V) skriver om att vi behöver politiska
beslut för att underlätta för fortsatt cykling. Läs vårt inlägg: https://www.etc.se/debatt/storstadernascykelboom-maste-bli-permanent-trend
Lansering: Pandemin som möjlighet

Hjärtligt välkommen till lanseringen av min senaste bok Pandemin som möjlighet - Så blir återstarten
hållbar och rättvis. Ti 4/5 kl 18.00 - digitalt på Facebook. Anmäl dig på: https://fb.me/e/Yo9WD8kJ
(jag tror att du kan följa även utan Facebook)
Beställ gärna min bok direkt från förlaget info@sjosalaforlag.se From måndag tror jag också att den
finns på Akademibokhandeln.
Det var allt,
Jens
P S Hoppas på inte bara sol, utan också värme. Den kommer väl...

