
Almedalen, 2014-07-04 

Hej alla, 

Är på plats i Almedalen. Det är som att vara mitt inne i en centrifug av idéer, utspel, debatter och 

massa möten. Mycket hårt arbete, men också väldigt kul.  

Almedalen 

Är du på plats här? Kolla gärna in mitt schema och kom på någon av aktiviteterna. Idag är min sista 

dag: http://jensholm.se/2014/06/26/almedalen-2014/  

     Annars, kanske du vill ha lite smaskiga detaljer från alla rosémingel folk springer på. Vem dansade 

med vem? Vem drack ett glas för mycket? Tyvärr har jag inget sånt att komma med. För mig är 

Almedalen mest hårt arbete med en massa debatter, men jag ser att kvällstidningarna ägnar 

spaltmetrar åt Almedalsskvaller. Att de bara orkar… 

    Men igår var det det stora miljöminglet i Almedalen och det missade jag inte. Jag fick chansen att 

hoppa in som Dj spela Cheb Khaleds C´est la vie. Kul att se hur många som dansade till den. 

     Idag är det Vänsterpartiets dag. Kl 19.00 talar Jonas Sjöstedt och innan dess händer förstås en 

massa spännande vänstersaker.  

Radiodebatt idag 

Är du inte här kan du lyssna på Sveriges radios miljödebatt idag kl 10.25-11.00 direkt från 

Aftonbladet. Jag debatterar för Vs räkning. Det sänds i SRs Almedalenskanal, P5, som sänds via 

webben. Jag är med i samma kanal strax efter debatten, kl 11.33, då jag blir intervjuad av radion. Jag 

får dessutom önska en låt som ”betytt mycket för mig”. Oj, vilket svårt val. Lyssna så får du höra… 

Dessutom frågas Jonas Sjöstedt ut kl 13.35. Se mer: 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3227&grupp=21281&artikel=5896392  

Vänsterpartiet i topp i miljöranking 

WWFs presenterade igår sin stora rankning av partiernas miljöpolitik. Glädjande nog hamnade vi i 

topp, tillsammans med MP och FI. WWF skriver om Vänsterpartiets politik: ”Ser man till den samlade 

bilden är Vänsterpartiet alltså det parti som tydligast agerar i linje med WWFs krav och förslag.” Vad 

kul!  

     Vi fick 28 av 30 möjliga poäng. Vi missade två poäng på frågan ”prissättning av vatten”. Det har att 

göra med att vi inte under några omständigheter vill privatisera vatten, vilket WWF inte heller verkar 

vara ute efter. Så, den frågan handlar mer om ett missförstånd. Läs hela granskningen: 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/miljvalret-2014/pandarankning/1572580-partimatrisen-valret-2014  

Miljön vann mot marknadsfundamentalismen 

Ah, vilken lättnad. I tisdags kom EU-domstolens dom i ärendet C573/12. Företaget Ålands vindkraft 

AB hade stämt Sverige för att de inte fick ta del av det svenska elcertifikatsystemet. EU-domstolens 

generaladvokat hade i ett förhandsutlåtande sagt satt det svenska systemet stred mot EU-rätten och 

skulle behövas öppnas upp för hela den europeiska marknaden. Det skulle sannolikt blivit dödsstöten 

för vårt system med elcertifikat som framgångsrikt fått fram mycket förnybar energi. Läs mer: 

http://jensholm.se/2014/07/03/miljon-vann-mot-marknadsfundamentalismen/  

Inget besked om nettodebitering 

Förra veckan debatterade jag nettodebitering med finansminister Anders Borg. Tyvärr kunde han 

inte ge nåt tydligt besked om hur producenter av förnybart ska kunna tanka ut energin på nätet och 

få betalt för detta. Se gärna debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110491   

http://jensholm.se/2014/06/26/almedalen-2014/
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3227&grupp=21281&artikel=5896392
http://www.wwf.se/vrt-arbete/miljvalret-2014/pandarankning/1572580-partimatrisen-valret-2014
http://jensholm.se/2014/07/03/miljon-vann-mot-marknadsfundamentalismen/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110491
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110491


Fjärde aktivaste i riksdagen 

Någon (jag vet inte vem) har gått igenom vilka som talat mest i riksdagen. Vänsterpartiet hamnar på 

en tredjeplats, efter de två stora partierna S och M. Jag hamnar på fjärdeplats efter ministrarna 

Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Catharina Elmsäter-Svärd. Kul! Se: 

http://metricspace.webblogg.se/2014/july/pratsam-i-riksdagen.html  

Media 

Miljöaktuellt om en av Östersjödebatterna där jag var med: 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.568482/sa-vill-politikerna-radda-ostersjon  

ATL om djurrättsdebatten igår:  

http://www.atl.nu/lantbruk/moderat-besvikelse-ver-utebliven-djurskyddslag  

Djurskyddet om samma debatt: 

http://tidningen.djurskyddet.se/2014/07/sa-vill-de-ha-djurskyddet-efter-valet/  

Expressen spekulerar om kommande ministrar; jag är en av dessa. Men sånt här ska tas med en rejäl 

nypa salt... http://www.expressen.se/nyheter/val2014/mona-sahlin-gar-mot-ministercomeback/  

 

Mod som förändrar världen: 

Missa inte heller det seminarium som jag modererade i förrgår, ”Mod som förändrar världen”. Jag 

intervjuade journalisten Eva-Lotta Hultén, antropologen Brian Palmer och ickevålds-aktivisten 

Martin Smedjeback. Om civilkurage, civil olydnad och hur vi kan inspireras av varandra för att skapa 

ett bättre samhälle. Seminariet går att se här: http://media.medfarm.uu.se/play/video/4059/  

Det var allt, 

Jens 

P S Ha en riktigt fin sommar! Nästa vecka åker jag och min familj på tågluff. Nästa nyhetsbrev 

kommer nån gång i augusti. 
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