
Enskede, 2021-04-30 

 

Hej alla, 

Härligt med Valborg, men ännu härligare med 1 maj. Men jag saknar demonstrationstågen och att få 

träffa alla andra 1 majdemonstranter. Men snart får vi göra det igen. Fram tills dess håller vi tillgodo 

med ett digitalt firande: https://www.vansterpartiet.se/1maj2021/  

 

Digital lansering av Pandemin som möjlighet 

Ti kl 18.00-19.00, hjärtligt välkommen till digital lansering av min bok Pandemin som möjlighet. 

Anmäl dig här (jag tror det funkar även utan Facebook). Många har redan anmält sig, men än finns det 

plats för fler. Anmäl dig här: https://fb.me/e/Yo9WD8kJ Och köp gärna boken!  

 

Vi behöver ett nytt ekonomiskt system 

På tal om Pandemin som möjlighet. Fin intervju i ETC, tycker jag: https://www.etc.se/miljo/jens-

holm-vi-behover-ett-annat-ekonomiskt-system  

 

Infrastruktur i linje med klimatmålen? 

Bidrar regeringens infrastrukturpolitik till att klimatmålen nås? Vad mer behöver göras? Se min debatt 

med inframinister Tomas Eneroth (S) här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/interpellationsdebatt/den-nationella-planen-for-transportinfrastruktur_H810614  

 

Fågelinfluensan och risken för nya pandemier 

Just nu grasserar fågelinfluensan i Sverige. Här finns ett latent hot för nya smittor och i värsta fall 

pandemier. Se min debatt med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/fagelinfluensan-och-risken-for-nya-

pandemier_H810650   

 

Kilometerskatt för lastbilar 

Varför ska tåget betala banavgift, men lastbilstransporterna går helt fria? Jag frågar finansminister 

Magdalena Andersson (S) (scrolla fram till mitt namn): https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H8C120210429fs  

 

Bygg färdigt Norrbotniabanan 

Trots regeringens löften går bygget av Norrbotniabanan alldeles för sakta. Det behöver pengar och ett 

tydligt ledarskap. Läs min fråga till Tomas Eneroth (S): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/skriftlig-fraga/norrbotniabanan_H8112676  

 

Skogen, biobränsle och Centern 

Vi svarar Annie Lööf och andra i Centern om varför vi måste ta bättre vara på vår skog. Kortsiktiga 

produktionsintressen ska inte få vägra tyngre än miljöhänsyn. Läs vårt inlägg på DN-debatt: 

https://www.dn.se/debatt/enkelsparigt-lata-produktionsintressena-i-skogen-ga-fore-miljohansynen/  

 

EUs återhämtningspengar och klimatomställningen 

På fredag 7 maj debatterar jag den svenska planen för EUs återhämtningspengar. Hur mycket kommer 

att läggas på klimatomställningen? Blir det nya satsningar? Debatt med klimatminister Per Bolund 

(MP). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/eus-aterhamtningsmedel-

och-nya-klimatinsatser_H810615  

 

Det var allt för den här gången. Ha en solig 1 maj, 

 

Jens 

 

P S Missa inte Agenda på söndag. Enligt uppgift kommer Dadgostar skåpa ut Lööf i en debatt om 

klimatet. Ser fram emot det... 
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