
Köpenhamn, 2013-01-15 
 
Hej alla, 
Är nu i Köpenhamn på ett tvådagarsbesök. Träffar vänsterpartierna Enhetslistan och 
Socialistiskt folkeparti. Det förra utanför regeringen, men som parlamentariskt stöd i viktiga 
omröstningar (som budget), det senare ett regeringsparti med allt vad det innebär. Spännande 
diskussioner för oss i Vänsterpartiet som behöver gå igenom tänkbara alternativ när vi 
förhoppningsvis vinner valet 2014. Ska vi sitta i regering (förutsatt att det finns sådana 
parlamentariska förhållanden) eller påverkar vi bättre utanför? Det är lite av knäckfrågan. 
     Danmark, Köpenhamn, är förstås spännande som klimatföredöme. Danmark har nyligen 
klubbat ambitiösa klimatmål; 40 procents minskning till 2020 och allt på hemmaplan (inget 
CDM), förslag om en separat koldioxidbudget och kraftiga satsning på förnybart (inte minst 
solenergi och vind). Här i Köpenhamn ser man cykelstråk till höger och vänster och Europas 
största – tror – jag – nät av laddstationer för elbilar. Något av inspireras av!  
 
Debatt med Lena Ek 
På torsdag debatterar jag med miljöminister Lena Ek om klimatvisionen för 2050. Tänker 
hon urholka den med uppköp av utsläppskrediter och tillgodoräkna sig skogen som en 
kolsänka? Vad gör hon för att minska köttkonsumtionen (Naturvårdsverket föreslår en 
köttskatt) och hur rimmar Förbifart Stockholm med att vi måste få ned utsläppen från 
trafiken? Det är några av de frågor jag hade tänkt att ta upp. Debatten blir någon gång efter kl 
12.00 på torsdag. Läs min interpellation: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Klimatvision-till-2050_H010180/  
 
Debattartikel 
Läs förresten min debattartikel till Lena Ek. Nej, det håller inte att måla upp vackra 
klimatvisioner till 2050… Publicerad i Hallands Nyheter och en del andra tidningar: 
http://hn.se/asikter/debatt/1.1902121-klimatet-kraver-handling  
 
Tekniköverföring för klimatet 
Läs gärna min artikel om tekniköverförning som den bortglömda klimatfrågan: 
http://www.flamman.se/den-bortglomda-klimatfragan  
 
Klimatföredrag i Sundbyberg, tisdag 22/1, kl 18.30. Välkommen! 
http://sundbyberg.vansterpartiet.se/2012/12/19/oppet-mote-om-klimatet-och-doha/  
 
Det var allt för denna gång, 
 
Jens 

www.jensholm.se  
 
P S Ni har väl sätt dokumentären om Olof Palme i SVT? Jag tror det var i andra avsnittet (ca 
40 min in i programmet) där det var dags för slutdebatt i TV i valet 1982. Olof Palme får 
ordet, tittar rätt in i TV-rutan och säger: ”Och nu ska jag berätta varför jag är socialist.” Sedan 
berättar han på ett mycket övertygande sätt om detta. Man undrar i sitt stilla sinne, vilken 
partiordförande skulle idag våga lyfta debatten till en sådan ideologisk nivå? 


