
Riksdagen, 2012-04-17 
 
Hej alla, 
Läste just i tidningen Riksdag och Departement att vi vänsterpartister är de som är flitigast i 
riksdagen. Vi ställer flest frågor, interpellationer och är de aktivaste i debatterna i kammaren. 
Vad kul! Föga förvånande, eller hur :-) Föga förvånande också att moderater och 
sverigedemokrater gör minst i riksdagen  :-( Läs gärna artikeln här: http://www.rod.se/v-
arbetsmyrorna-i-riksdagsstacken 
 
Mager budget 
Igår presenterade regeringen sin vårbudget. Den ska ses som ett komplement till den stora 
budgeten som kommer på hösten. Om två veckor presenterar Vänsterpartiet vårt alternativ. 
Tyvärr är vårbudgeten tom på satsningar för miljön och klimatet. Läs mer på:  
http://jensholm.se/2012/04/16/mager-varbudget/ 
 
 
Interpellationsdebatter med Ek 
Idag har jag två interpellationsdebatter med miljöminister Lena Ek. Den ena om EUs 
handelssystem med utsläppsrätter, som fungerar allt sämre. Ek vill tydligen att det ska 
försämras än mer eftersom hon vill att Sverige ska få en stor andel gratis utsläppsrätter. Den 
andra rör Sveriges stöd till vattenkraftsverket Rampur i Indien. Debatterna blir i eftermiddag 
någon gång, före el efter kl 16.00 (mellan 16.00-18.00 är det uppehåll). Mer info: 
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/?icalid=64041#64041  
 
Idag har jag förresten en debattartikel i Göteborgs-Posten om kraftverksbygget i Indien: 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.917388-lena-ek-ta-ansvar-for-kraftverket-i-indien 
 
Djurförsöksmotion 
Skriver just nu på en motion om djurförsök. EUs djurförsöksdirektiv ska implementeras i 
Sverige. Det lämnar en del övrigt att önska. Men man skulle kunna hoppas på att regeringen 
nu tar chansen att stimulera de alternativa metoderna och antar en plan för att minska 
djurförsöken. Nu kommer de få konkreta förslag från oss på hur detta ska gå till.  
 
Koldioxidlagring 
På tal om motioner. För den som är intresserad av koldioxidlagring, CCS, finns här en annan 
motion som jag varit med och författat: http://jensholm.se/2012/04/12/motion-om-
koldioxidlagring/  
 
Nej till vapenexport 
En till motion som jag är medförfattare till, där vi argumenterar mot vapenexport och annat 
dumt: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-skr-
201112_GZ02XV21/?text=true  
 
Vittna till förmån för Joaquín Perez 
Imorgon kommer jag att vittna till förmån för min vän och Colombiaaktivisten Joaquín 

Perez. Jag känner Joaquín sedan en femton år tillbaka. Joaquin Perez kom till Sverige som 
politisk flykting i början på 1990-talet och blev svensk medborgare några år därefter. Han har 
nu fängslats i Colombia, anklagad för gerillasamröre. Det är ingen hemlighet att Joaquín har 
klara vänstersympatier, något som han uttryckt på nyhetssidan Anncol. Men att med stöd i 
detta göra honom till en aktör i den väpnade konflikten i Colombia är enligt mig helt absurt. 



Rättegången har nu startat mot honom. Colombia har tyvärr väldigt hårda anti-terrorlagar. 
Imorgon ska jag vittna till hans fördel. Det kommer jag att göra via videolänk härifrån 
Stockholm. Jag hoppas att det kan bidra till att Joaquín blir fri så att han kan få återförenas 
med sin hustru och dotter i Täby. 
 
Saker på gång: 
Lö 21 april 12.30 Vegofesten i Örebro. Jag ska tala om köttindustrin och klimatet samt vad vi 
kan göra åt det. 
Lö 21 april, 20.30 Kulturnatten, Riksdagsbiblioteket Sthlm. Jag och Lars Ohly talar om 
kulturen som ett sätt att lösa klimatkrisen. 
Lö 28 april 11.50 demonstration mot kärnkraft, Sergels torg, Sthlm. Jag talar för V. 
Ti 1 maj Jag talar i Eskilstuna och Västerås 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 
 
P S Imorgon är det min födelsedag. 41 år! Oj, vad gammal man blir… 


