
Enskede, 2021-05-07 

 

Hej alla, 

Kallt och ruggigt, men snart kommer värmen. 

 

Colombia 

Mycket oroväckande med det brutala polis- och militärvåldet i Colombia mot civila. De senaste 

dagarna har över 20 demonstranter dödats, mängder skadats och försvunnit. Enligt kritiker är det en 

medveten repressiv offensiv från Colombias högerregering och president Ivan Duque. Sverige och 

EU måste agera mot detta! Att sälja JAS-plan till Colombia borde vara helt uteslutet. 

 

Vår infrastrukturmotion 

Klimatmålen måste styra - inte prognoser om ökad vägtrafik. Mycket mer pengar till järnvägen; 

underhåll och nybyggnation. Bygg höghastighetsbanorna med lånade medel. Mer pengar till underhåll 

av väg i glesbygd. Vi lägger 170 miljarder mer än regeringen på hållbar infrastruktur. Läs vår 

infrastrukturmotion https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-

av-prop-202021151-framtidens_H8024037  

 

Bort med motorvägarna 

Hög tid att ta bort zombieprojekten ur infrastrukturplaneringen. Jag kommenterar i Syre om 

regeringens förslag till infrastrukturproposition och kräver att gamla motorvägsplaner måste tas bort: 

https://tidningensyre.se/2021/2-maj-2021/vagvalet-kampen-om-miljarderna/  

 

Går EUs återhämtningspengar till nya klimatsatsningar? 

Sverige planeras få 35 miljarder kronor av EU:s återhämtningsstöd, varav 37 procent på förhand är 

öronmärkt för klimatåtgärder. Men nu verkar regeringen vilja använda återhämtningspengarna till att 

täppa till svarta hål i statsbudgeten, inte till nya klimatinvesteringar. Se min debatt idag med miljö- 

och klimatminister Per Bolund (MP). 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/eus-aterhamtningsmedel-och-nya-

klimatinsatser_H810615 

 

Skogen och skogsbruket 

De svenska skogarna utarmas alltmer. Igår frågade jag Per Bolund (MP) vad regeringen gör för att 

stärka miljöhänsynen i svenskt skogsbruk. Se gärna vårt replikskifte (det tar tot ca tre min). 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H8C120210506fs  

 

Smussla inte med pengarna 

Kreditgarantier för gröna investeringar är bra även om en grön investeringsbank hade varit bättre. Men 

det är mycket pengar det handlar om. Hur garanterar regeringen att investeringarna inte motverkar 

andra miljömål? Läs mina kommentarer i Altinget https://www.altinget.se/miljo/artikel/sluten-process-

nar-staten-gaar-i-god-for-50-miljarder  

 

Motion mot vapenexport 

Inga JAS-plan till Colombia - vapenembargo mot Turkiet. Läs vår senaste motion mot vapenexport. 

https://jensholm.se/2021/05/03/sluta-exportera-vapen/  

 

Lägg ned Bromma 

Vi skriver i tidningen Syre om att Bromma flygplats måste läggas ned, och det finns inget behov av att 

bygga ut Arlanda https://tidningensyre.se/2021/2-maj-2021/bromma-maste-laggas-ner-utan-en-

utbyggnad-av-arlanda/  

 

Boken lanserad 

I veckan lanserade vi Pandemin som möjlighet. Köp den gärna, 85 kr + porto eller gå in på närmaste 

bokbutik. Du får jättegärna tipsa ditt bibliotek att de ska ta hem boken. Se mer 

https://www.sjosalaforlag.se/butik-4605709  
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Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

Helgen ska ägnas åt planteringar och omplantering. Tomater, basilika, koriander, ärter, krasse och 

annat ska få mer jord. Törs man sätta potatisen också? 


