
Uppsala, 2022-03-25 

 
Hej alla, 

Idag var jag på konferensen Järnvägar i Norr i Gävle. Vi i Vänsterpartiet vill bygga ett 
dubbelspår hela vägen från Gävle till Härnösand och färdigställa Norrbotniabanan till Luleå. 
Då skulle vi få en mycket bra järnväg längs med hela Norrlandskusten och restiderna skulle 

ibland kunna halveras. Besluten för att bygga ut järnväg i Norrland är egentligen redan tagna, 
men regeringen har inte skjutit till de nödvändiga resurserna. Det är hög tid att göra det nu. 

Bygg färre motorvägar och låt lastbilarna betala för vägslitaget med en ny avgift så kan vi 
finansiera järnvägsutbyggnaden. 
 

Kallak - kampen fortsätter 
Regeringens ja till en järnmalmsgruva i Kallak, Jokkmokk, är en stor besvikelse. Viktig 

naturmiljö hotas nu liksom samernas verksamheter. Oacceptabelt! Men än är slaget inte 
förlorat. Gruvan måste bl a prövas enligt miljöbalken. Vi kommer backa upp alla krafter som 
verkar mot detta gigantiska ingrepp i miljön, granne med det samiska område Sapmi.  

 
President Zelenskyj talade i riksdagen 

Ukrainas president Vlodomyr Zelenskyj talade inför en fullsatt riksdag igår. Han tackade 
Sverige för stödet till Ukraina och bad oss medverka till återuppbyggnaden av allt som 
förstörts av de ryska bomberna. Även om han såg trött ut var det hoppfullt att han talade om 

återuppbyggnad av landet. De senaste rapporterna från Ukraina pekar på att den ryska 
krigsmaskiner helt har kört fast. Låt oss hoppas det och att Putins förfärliga och helt onödiga 

krig snart kan få ett slut.  
 
Sluta köp Putins olja och gas 

På tisdag debatterar jag min interpellation om ett stopp för import av rysk olja och gas. 
Samma dag debatter jag också Huaweis stämning av Sverige. Båda mot energiminister 

Khashayar Farmanbar (S). Debatterna lär börja efter 15.00. Följ på webb-tv. Mina 
interpellationer kan du läsa här: 
Huawei: https://www.riksdagen.se/sv/dokument- lagar/dokument/interpellation/huaweis-

process-i-icsid_H910387  
Rysk olja och gas 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument- lagar/dokument/interpellation/importen-av-rysk-
fossil-energi_H910397  
 

Rusta upp Dellenbanan 
Många nedlagda järnvägsbanor skulle för en mindre summa kunna rustas upp och bidra till ett 

hållbarare transportsystem. En av dessa är Dellenbanan i Hälsingland. Läs min fråga till 
Tomas Eneroth (S). https://www.riksdagen.se/sv/dokument- lagar/dokument/skriftlig-
fraga/dellenbanan_H9111357  

 
V-upprop mot sänkt bensinskatt 

Vi är många som protesterat mot överenskommelsen mellan bl a V och M om sänkt bensin- 
och dieselskatt. Vill du också skriva under uppropet? Skicka ett mejl till mig. Här ett 
radioinslag om uppropet https://sverigesradio.se/artikel/bensinuppror- i-vansterpartiet  

 
Skogsdebatt 
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Igår medverkade jag på en skogsdebatt i riksdagen. Du kan se den här: 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/starkt-aganderatt- flexibla-
skyddsformer-och_H901MJU18  

 
Klimatdebatt på to 
På tal om debatter. På torsdag nästa vecka deltar jag i en klimatdebatt i riksdagen. Du kan 

följa den via riksdagen.se klicka på webb-tv. Nån gång mitt på dagen blir det, men går att se i 
efterhand på webb-tv. 

 
Göteborg på må: 
Klimatkris – vad gör vi nu? 

På måndag medverkar jag i Kulturvänsterns seminarium Klimatkrisen – vad gör vi nu? Är du 
i Göteborg då är du välkommen. Läs mer: 

https://www.facebook.com/events/513481420400342  
 
Det var allt. Trevlig helg, 

 
Jens 

 
P S Noterar med lättnad att regeringen nu drar tillbaka förslaget om ID-kontroller i 
kollektivtrafiken. Det är bra. Vår transportpersonal ska fokusera på transporterna, inte agera 

gränspolis. 
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