
Reinfeldt & Co tillhör miljö hycklarna 
Människan är en del av naturen, det vi ofta kallar miljön.  
Den värsta miljöförstöring som finns, utöver krig, är arbetslösa och fattiga människor. 
Den dummaste politik som finns är den som gör livet sämre för vanliga människor. Till 
exempel genom att göra bilkörning skitdyr och charterresan skattetung. 
En särskilt motbjudande och miljöförstörande intellektuell avfallsprodukt är hyckleri. Två 
ledande svenska hycklare är Fredrik Reinfeldt, statsminister, och Lars G. Josefsson, VD för 
Vattenfall. 
Vattenfall ägs av staten. Den högste styresmannen är därmed Reinfeldt, som – det är en av de 
få saker man vet om honom – är frälst för en politik som är emot miljöfarliga utsläpp.  
Josefsson gör också allt för att framstå som en verkligt grön kraftverkschef. Men som vi alla 
vet hycklar båda, framförallt på två viktiga punkter: 
1 I Tyskland, där Vattenfall är lika stort som i Sverige, driver man dels kärnkraftverk – häftigt 
kritiserade av tyskarna för slarv och inkompetens.  
 
Redan detta borde ge Reinfeldt anledning att ta Josefsson i örat.  
Men det blir värre.  
Vattenfall driver också verk som bränner brunkol, verkligt skitiga.  
Enligt somliga uppgifter släpper dessa brunkolsverk ut lika mycket koldioxid som HELA  
SVERIGE!  
Uppgifterna kan vara överdrivna, men illa är det, mycket illa, speciellt som man anar ett illa 
dolt förakt här – det som händer, händer ju inte i Sverige och tyskar är ju bara tyskar, så kör 
lugnt vidare. 
Att det luftlager som håller oss vid liv är ett och odelbart jorden runt tycks man inte bry sig 
om – inte i detta konkreta sammanhang, bara när man orerar om hur ädelt miljövänlig man är.  
Med andra ord: hyckleri, maskerat till politik.  
Miljöministern, liksom hans chef, borde skämmas. 
2 Lika allvarligt är givetvis det förhållandet att Vattenfall är en del av en kartell, vars syfte är 
att mjölka konsumenterna – dig och mig – så hårt det går.  
 
Karteller är förbjudna, men ingen, allra minst de statliga myndigheterna tycks bry sig ett 
skvatt om att de tre bolag som totalt dominerar elmarknaden i Sverige alls inte konkurrerar i 
pris.  
Tvärtom kan du lugnt räkna med att antingen du handlar med Vattenfall, som är störst, eller 
EON (tysk-amerikanskt, fd Sydkraft) eller Fortum (finskt) så får du betala samma.  
 
Kan anledningen till att de tre lugnt kan fortsätta vara att Vattenfalls vinst, 26 miljarder, 
tillfaller staten?  
Dessutom är de tre stora fenomenala skatteindrivare.  
Ni vet, energiskatt, moms på både pris och skatt, etc, etc. Om Reinfeldt så ville kunde han 
givetvis instruera Josefsson att sänka priserna.  
Varför inte ge landets fattiga – och tro mig: det finns svenskar som har svårt att få det att gå 
ihop – varför inte ge dessa människor, låt oss säga 10 miljarder i form av lägre elpriser.  
Huvuddelen av dessa pengar skulle säkert inte gå åt till att hålla lampan tänd längre, utan till 
inköp, utflykter, service – lika med större trevnad för  
individen.  
Och högre momsinkomster för staten. 
Naturligtvis säger nu någon att ministrar får inte styra verk och statsföretag. Nähä, och tomten 
tror ni väl också på?  
Vattenfall är en skamfläck och regeringars uppgift är väl ändå – att regera… 


