
Riksdagen, 2012-08-30 
 
Hej alla, 
Nu är jag tillbaka i riksdagsarbetet med full kraft. Motionsskrivande, utskott, studiebesök, 
föredrag, mejlsvar och en och annan demonstration, så kommer de närmsta veckorna att te 
sig. 
 
Klimatmärkning av EU-budgeten? 
Idag hade vi det första miljö- och jordbruksutskottet. Miljöminister Lena Ek var på besök. 
Jag frågade henne om EU-kommissionens förslag om att minst 20 procent av EUs 
långtidsbudget (2014-2020) ska avsättas till klimatverksamheter ska kunna sättas i verket. 
Och hur ska man räkna? Vad kommer räknas som en klimatåtgärd? Tyvärr finns inga svar för 
ingen har än så länge börjat att räkna i de banorna. Men visst vore det intressant om det blir 
av. Men helst vill man att 100 procent av budgeten ska gå till miljö- och klimat ☺ 
 
Solsatsning 
Sverige skulle kunna göra så otroligt mycket mer för att bygga ut solenergin. Jag tänker i 
synnerhet på el producerat av solceller. Titta på Tyskland, på bara några timmar i fjol 
installerade de mer solel än vad vi gjorde under hela 2011! Att producera sin egen el har blivit 
en folkrörelse i Tyskland, där du kan kvitta den el du producerar mot vad du konsumerar. Mer 
än en miljon hushåll är självförsörjande på solel i Tyskland. I Sverige har vi samma 
solinstrålning som Tyskland, men tyvärr en helt annorlunda politik.  
     Vänsterpartiet kommer att lyfta frågan i höst, men en särskilt solsatsning. Det kan jag 
redan nu avslöja… Läs gärna mitt senaste inlägg i frågan: 
http://jensholm.se/2012/08/28/framtiden-ar-ljus/  
 
Nej till kalkbrottet vid Ojnareskogen 
Företaget Nordkalk vill anlägga ett 170 hektar stort kalkbrott i Ojnareskogen, norra Gotland. 
Man har tidigare ansökt om detta, men fick då avslag. Sommaren 2009 ändrade den 
borgerliga regeringen den s k stopplagen mot bland annat kalkbrott i täkter. Och efter den 
ändringen har företaget fått godkänt för kalkbrottet. Oacceptabelt!  
     Det är värt att komma ihåg att Vänsterpartiet var det enda partiet som motsatta sig 
borttagandet av stoppregeln 2009. Vi varnade för att just detta skulle ske i en separat motion. 
Synd att ingen backade upp oss då, men vi kommer förstås återigen att lyfta vårt krav på en 
stoppregel mot täkter i känsliga områden. Om en halvtimme talar jag på den demonstration i 
Stockholm mot kalkbrottet. Läs gärna: http://jensholm.se/2012/08/29/ek-sviker-ojnareskogen/ 
 
Välkommen avfallsutredning 
Igår kom den s k avfallsutredningen. Jag har inte hunnit detaljstudera den, men jag välkomnar 
förslaget om att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar och 
tidningar. Men ansvaret ska förstås ligga kvar på producenterna att finansiera insamlingen. 
Läs gärna mer på: 
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3895:vaelko
mnar-foerslag-foer-baettre-insamling-av-avfall&catid=304:miljitik&Itemid=800  
 
Vittnat mott terroranklagelser 
Nu har jag vittnat för den svenske medborgaren Joaquin Perez Becerra. Ni kommer ihåg, 
han som anklagats av den colombianska regeringen för att vara terrorist. Hans ”brott” är att ha 
publicerat regeringskritisk information på nyhetsbyrån Anncol. Jag tycker åklagaren hade 



väldigt lite att komma med i rättegången. Förhoppningsvis går det vägen och Joaquin kan bli 
fri redan nu till hösten.  
     Det är viktigt att stå upp för det fria ordet, tycker jag. Även om man inte alltid håller med 
om det som sagts eller skrivits. Men man ska ha rätt att säga det. Så ska det fungera i en 
demokrati.  
     Det har skrivits en hel del om detta. Läs www.jensholm.se eller t ex: 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/riksdagsman-vittne-i-terrorrattegang  
 
Mindre kött 
Igår skrev jag, S, MP och Köttfri måndag en debattartikel för minskad köttkonsumtion på GP-
debatt. Läs den gärna: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1047836-mer-vegetarisk-mat-loser-
livsmedelskrisen 
 
På gång: 
Kl 16.00 idag talar jag på demonstrationen vid Stockholms stadshus mot skövlingen av 
Ojnareskogen, Gotland 
Onsdag 5/9 Besöker Egenelparken i Katrineholm 
Lördag 8/9 Springer Kistaloppet för Vänsterpartiets räkning 
 
Det var allt, 
 
Jens 


