
Enskede, 2013-04-30 
 
Hej alla, 
Hjärtligt välkomna, alla nya prenumeranter! 
 
Sitter just nu och skriver på mitt 1 maj-tal. Tema: klimat och rättvisa. Jag kommer att tala i 
Norrtälje i år, närmare bestämt på industrimuseet Pytagoras. Start kl 11.00 för den som har 
vägarna förbi. 
 
Vattenfall 
Förra veckan besökte jag och Jonas Sjöstedt Vattenfalls årsstämma. Som riksdagspolitiker 
har man rätt att ställa frågor på stämman, en möjlighet som vi inte ville missa. Varför 
fortsätter man att investera merparten i fossilt och inte förnybart? Tänker man ta ett större 
miljöansvar i framtiden? Det var några av våra frågor. Vi var de enda politikerna där, faktiskt. 
Läs mina reflektioner på: http://jensholm.se/2013/04/24/vattenfall-kan-battre/  
 
Lobbyism 
Jag blev förresten tillfrågad av TV4 att vara med i morgonsoffan idag. Vi skulle tala om 
fenomenet med politiker som går direkt över till PR-bolag och storföretag och blir 
”rådgivare”, något som jag har en del synpunkter på. Men igår eftermiddag blev jag uppringd 
av TV4 som meddelade att det inte kunde bli någon diskussion. Man hade – trots idogt 
sökande – inte hittat någon f d politiker som idag är konsult som ville ställa upp i TV. Så kan 
det gå. Lobbyismen mår uppenbarligen bäst i det fördolda… 
 
Klimatanpassning – regeringen fegar ur 
På tal om att inte våga ta debatten. Häromdagen var jag med i Sveriges radio angående 
regeringens bristande investeringar i klimatanpassning. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) 
var vidtalad, men ville tillslut inte vara med i studion och diskutera med mig. Istället gav han 
några korta kommentarer via telefon. Jag fick därför vara ensam i studion och tala om hur vi 
måste ställa om till ett förändrat klimat. Kom igen, ministrar! Står ni inte för er politik? 
Lyssna på inslaget: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5515413 
 
Klimatanpassning 
På tal om klimatanpassning, läs mitt och Deniz Tütüncüs sista inlägg i debatten i Dagens 
Samhälle: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/staten-maste-ta-ansvar-brfoer-
klimatanpassningen-5292  
 
Framöver: 
Må 6/5 Motala. Skolbesök och offentligt föredrag 
Ti 7/5 Norrköping. Besök hos SMHI och tala klimatanpassning och föredrag på kvällen. 
Fredag 17/5 kommer jag i riksdagen debattera ursprungsmärkning av drivmedel med 
energiminister Anna-Karin Hatt. 
 
Ha en fantastisk Valborg och 1 maj! 
 
Jens 
 
P S Nu kommer solen. Underbart… 


