
Enskede 2021-09-24 

 

Hej alla, 

Vilken succé det blev för vänstern i kyrkovalet, fördubblade mandat och drygt 7 procent. Inte illa! 

 

Klimatdebatt i Agenda 

Äntligen blir det en två timmar lång debatt om klimatkrisen i SVT. Den blir direktsänd i Agenda sö 

24/10 kl 20.00-22.15 och jag ska ta den för Vänsterpartiets räkning. Skriv in det i kalendern redan nu. 

 

Försämrad kontroll av bilars utsläpp 

Helt oacceptabelt att S/MPregeringen låtit höja gränsvärdena för utsläppskontroll vid bilbesiktning. 

Sedan försämringen 2018 tillåter alltså bilbesiktningen ökade utsläpp från våra bilar, inte mindre. Så 

illa så att Sverige nu har en av EUs sämsta utsläppskontroller vid bilbesiktning. Vi i Vänsterpartiet har 

lyft detta flera gånger mot regeringen, men de agerar inte. Hoppas det här radioinslaget kan ändra på 

den saken: https://sverigesradio.se/artikel/bilprovningar-frustreras-over-gransvarden-i-avgaser  

 

Sluta stigmatisera kollektivtrafiken 

Äntligen släpps coronarestriktionerna. Från och med den 29/9 får vi ju gå på konsert, fotboll och teater 

utan restriktioner. Men VARFÖR ska kollektivtrafiken fortsätta att stigmatiseras? Uppmaningen om 

att undvika kollektivtrafiken ligger fortfarande kvar, alltså även efter den 29/9. Kollektivtrafiken har 

tappat hälften av sina resenärer under pandemin. Fortsätter det så här kommer vi inte nå våra 

klimatmål och vi kan vänta oss en dyrare och sämre kollektivtrafik. Och vilka är det som kan undvika 

kollektivtrafiken och istället jobba hemma eller ”ta bilen”? Inte är det människor med liten plånbok. 

Det finns en klassblindhet i coronarestriktionerna som vi måste göra upp med. 

 

Sluta utred, bygg 

Alltså detta utredningsfrosseri. Ny järnväg i Norrland byggs inte med en ny utredning, utan med mer 

pengar (som regeringen inte har, regeringens 799 miljarder i infrastrukturpropositionen är inte 

tillräckligt). Tur Vänsterpartiet föreslår 170 miljarder kr mer till investeringar i järnväg, kollektivtrafik 

och cykling. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-besked-vill-snabba-pa-infrastruktur-i-norr 

 

På g: 

Klimatfestival på Nytorget, imorgon lö 

https://fb.me/e/Ug3e8NlP  

 

Solenergidebatt, to 30/9. Då ska jag berätta hur vi ska satsa storskaligt på solenergi i Sverige 

https://nordics.solarplaza.com/program  

 

Så blir omställningen hållbar och rättvis. Klimatföredrag digitalt ti 5/10 kl 18.00 

https://fb.me/e/2vbxe2J89  

 

Det var allt. Ha en trevlig helg, när den kommer. 

 

Jens 

 

P S På söndag blir det spännande. Det blåser rödgröna vindar i Tyskland. Klimatet är huvudfrågan i 

valrörelsen. Hoppas vänstervinden håller i sig så att vi kan få en röd röd grön regering i Europas 

viktigaste land. Sent på söndagskväll lär vi veta... 
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