
Visby, 2011-07-08 
 
Hej alla, 
Här en snabb hälsning från Almedalen. Det här, som vanligt, som en stor firmafest för 
politiker och mediafolk. Men i vissa avseenden en riktigt bra firmafest. Igår debatterade jag 
exempelvis köttindustrins klimatpåverkan med andra politiker. Lustigt nog uttalade 
företrädaren från Liberala ungdomsförbundet, LUF, att de var för en skatt på kött. Oj, det var 
positivt. Se till att påverka moderpartiet så kan vi kanske rösta igenom det i riksdagen till 
hösten!  
     Igårkväll deltog jag på Miljöaktuellts politiker”grillning”: två företrädare från näringslivet 
och en utfrågare vardera från Naturskyddsföreningen och WWF. Efteråt utdelade panelen 
betyg till oss politiker och, trot eller ej, V, MP och S var de partier som fick högst betyg (vi 
fick alla lika mycket). Kul, kul. Jag hade också chansen att presentera mina två 
miljöfavoritlåtar: Imperiets Var e vargen (som en känga till Andreas Carlgrens vargjakt) och 
Svenska akademins En varning (om klimatförändringarna och allt annat vi gör med vår 
planet). Himla kul det också. Och roligast; att det var knökfullt med miljöengagerade åhörare: 
500 st! 
    På: www.jensholm.se har jag skrivit kort om vilka debatter och andra möten som jag har 
medverkat på här i Almedalen. 
 
En annan reflektion från Almedalen, här funkar knappt mobiltelefoner eller Internet. Alldeles 
för många abonnenter trängs på ett fåtal sändare. Tänk om man istället hade infört gratis 
Internet i Visby innerstad. Ja, det är något som borde finnas i alla städer. Jag var nyligen i 
Pula, Kroatien, där var det så. Vad det underlättar för alla oss som vill kunna boka ett 
hotellrum, uppdatera Facebook eller skicka iväg ett mejl. Tillgång till Internet borde vara en 
rättighet och borde därför erbjudas fritt i det offentliga rummet. Läs gärna mitt inlägg om 
detta på: http://jensholm.se/2011/07/08/ge-oss-gratis-wifi-nu/  
 
Annars har veckans stora fråga för Vänsterpartiet varit vem som ska leda vårt parti efter 
kongressen, januari 2012. Positivt att Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson nu har deklarerat 
tydligt att de kandiderar som ordförande. Nu följer en spännande höst. Jag ser gärna att ännu 
fler personer anmäler sitt intresse som ordförande för Vänsterpartiet. Med en ny ordförande 
tror jag att Vänsterpartiet kommer att ha otroliga möjligheter att återigen växa och bli ett stort 
parti. Vi borde vara riksdagens tredje största parti med röstsiffror en bra bit över tio procent. 
 
Förresten, för ett tag sedan ställde jag en fråga till Eskil Erlandsson om det faktum att 
riksdagen den 17 mars beslutade att transfetter ska förbjudas i Sverige och när han avser 
införa förbudet. Jag fick nyligen svar från Erlandsson. Han tänker driva frågan i EU, säger 
han. Då kan vi utgå från att det troligen aldrig blir av (jag har nämligen diskuterat frågan med 
Kommissionen). Varför inför han inte ett nationellt förbud som Danmark har gjort? 
Fortsättning följer…  
Fråga och svar på: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GY11590  
 
Det är allt jag hinner skriva just nu. Och snart, mycket snart, är det dags för semester. 
Underbart. 
 
Ha en riktigt skön sommar, 
 
Jens 
 



P S Läs gärna min debattartikel från Gefle Dagblad om griskastreringen: 
http://gd.se/ledare/debatt/1.3683441-griskultingar-lider-i-onodan  
 
Och där vi grävt fram hur illa kärnkraften funkar i Sverige: 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.392758/karnkraften-i-sverige--sa-ofta-star-den-stilla 
 
 


