
Riksdagen, 2022-03-11 

 

Hej alla, 

EU-nämnd i morse bl a med klimatminister Annika Strandhäll (S). EU har tagit fram ett 

förslag för att förhindra avskogning. Helt rimliga åtgärder som föreslås om spårbarhet och 

hållbart skogsbruk. Men där säger svenska regeringen nej. De svenska kalhyggena ska värnas 

över allt annat. Skogsskövlarna i Amazonas jublar. Mycket illa.  

 

Stoppa Putins krig 

Putins anfallskrig är förfärligt på alla tänkbara sätt. Vi måste göra allt vi kan för att stödja 

Ukrainas folk och rätt till självbestämmande. 

1. Stryp all handel med rysk fossil energi. Oljan och gasen göder Putins krigsmaskin med 

10 miljarder kr om dagen. Sätter vi stopp för det kommer Putins ekonomiska bas att 

krackelera. 

2. Släng ut oligarkerna från Europa. Beslagta deras lyxbåtar och våningar. Det går säkert 

att hitta lagligt stöd för det. 

3. Släng ut Ryssland från betalningssystemet Swift. 

4. Ge omedelbar amnesti till ryska desertörer och oppositionella. Läs gärna mer om vårt 

förslag: https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/v-vill-se-hjalp-till-ryska-desertorer-

och-oppositionella  

5. Stöd det ukrainska civilsamhället; medier, organisationer, proteströrelser etc. 

6. Hjälp alla människor på flykt. 

7. Och... i dagsläget är det nödvändigt att stödja Ukraina militärt. Beslutet om svenska 

pansarskott var rätt i det läget. Ukraina har rätt att försvara sitt folk och sina gränser 

med militära medel. 

Det enda hoppfulla i allt elände är att Vladimir Putins krig är extremt impopulärt även i 

Ryssland. Ju större det internationella motståndet blir desto mer isolerad blir Putin. Jag 

hoppas någon kommer på en intelligent lösning för att ge Putin en väg ut ur den situation han 

nu målat in sig i. Kan vi få honom att backa ur detta nu så får vi lösa resten sedan. 

 

På tal om rysk energi. Jag skrev några rader om det https://jensholm.se/2022/03/10/stoppa-

putins-gas-och-olja/ Även Sverige importerar olja från Ryssland, 8 procent av vår totala 

import och fossilgas, 29 procent av vår flytande fossilgas (LNG) kommer från Ryssland. Jag 

kommer också att ha en debatt mot energiminister Khashayar Farmanbar (S) om detta. Mer 

info på min blogg framöver. 

 

Nolltaxa och EUs järnvägsmyndighet 

Trots allt det hemska. Jag har tillsammans med några kollegor, Jessica Thunander och Anna 

Sehlin gjort en helt fantastisk studietågluff till Frankrike och Belgien. I Frankrike besökte vi 

EUs järnvägsbyrå, i Valenciennes i nordöstra Frankrike. Vi hade några timmarmed mycket 

intressanta diskussioner med dess GD österrikaren Josef Doppelbauer och hans medarbetare. 

Budskapet om att vi behöver ett bättre bokningssystem, nattåg och överlag mer samarbete och 

mindre konkurrens är framfört, och det togs väl emot. I Frankrike besökte vi också staden 

Dunkirk där man sedan 2018 har helt och hållet gratis kollektivtrafik för de 200 000 invånarna 

+ besökare (som vi). Det har fallit mycket väl ut. Läs gärna min rapport här: 

https://jensholm.se/2022/03/10/dunkirks-nolltaxa-inspirerar/ Vi åkte förstås också en massa 

tåg, nattåg, TGV och lite långsammare regiontåg. Allt gick mycket bra. I Bryssel träffade vi 

EU-kommissionen och den europeiska transportarbetarfederationen, ETF. Även det var 

mycket bra och vi kommer att lyfta flera av ETFs förslag nu framöver. 
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Ska lagstiftning ha ett pris? 

Ser fram emot att debattera Huaweis stämning av Sverige ti 29 mars med Farmanbar. Läs min 

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

process-i-icsid_H910387  

 

Det var allt. Ha en fin vårhelg! 

 

Jens 

 

P S I helgen blir det badmintontävling för hela slanten i Botkyrkas fina rackethall. Blir 

svettigt men kul.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/huaweis-process-i-icsid_H910387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/huaweis-process-i-icsid_H910387

