Enskede 2022-05-13
Hej alla,
Igår var jag i min gamla hemstad, Sundsvall. Så spännande att mycket händer där ändå.
Mittuniversitetet växer, utveckling av city, nya resecentrum och ett nytt logistikcenter för
hållbara godstransporter håller på att ta form. Men regeringen ser ut att svika vad det gäller
det nya dubbelspåret från Gävle till Sundsvall och Härnösand. Kom igen nu, sossar i
regeringen. Järnvägen behöver byggas ut i hela landet. Och pengar kan lånas upp till låg ränta
eller frigöras genom att slopa motorvägar i storstäderna.
Första debatten om odlat kött någonsin
Inget lidande för djuren, minskade utsläpp, smakar exakt som kött men ändå inte kött... Ser så
mycket fram emot det som jag tror blir riksdagens första debatt om odlat kött någonsin. Odlat
kött? Är det möjligt? Ja, det är det faktiskt. Debatten blir fre 10 juni mot landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg (S). Läs mer
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/godkannande-av-odlatkott_H910483
Hög tid för lag mot ekocid
Hög tid att Sverige verkar för ett att ett internationellt juridiskt ramverk till skydd för miljön
kommer på plats. Konferensen Stockholm+50 är helt rätt forum att lyfta frågan om ekocid på.
Kommer miljö- och klimatminister Annika Strandhäll (S) att göra det? Precis som Olof
Palme gjorde för 50 år sedan. Eller VPK året innan. Läs min interpellation om ekocid och
Stockholm+50 (debattdatum ännu inte klart)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/ekocid-ochstockholm50_H910484
Bättre järnvägsunderhåll i egen regi
Avregleringen och privatiseringen har kommit till vägs ände. Det gäller även för
järnvägsunderhållet. Synd att det bara var V och MP som var för förslaget att återta det i egen
regi, något som vi föreslog i trafikutskottet igår. Läs mer
https://jensholm.se/2022/05/12/battre-jarnvagsunderhall-i-egen-regi/
Det var allt för nu. Trevlig och solig helg!
Jens
P S Var är den verkliga debatten om Nato? Ska vi på allvar ge upp 200 år av alliansfrihet?
Underkasta oss stormarkskrig och delta i kapprustning? Och anslutas till kärnvapenparaplyet?
Vad händer med de oberoende rösterna, de som står upp mot stormakter och vapenhysteri? Vi
måste stoppa detta.
PP S Fredag den 13e idag. Var försiktig 😊

