
Riksdagen, 2012-09-13 
 
Hej alla, 
Regeringen meddelar nu att de vill sänka bolagsskatten till 22 procent. Det kostar 16 miljarder 
kronor. Den i särklass största utgiften hittills i den kommande budgeten. Märkligt, här finns 
det helt plötsligt miljarder att spendera. Men för klimatet, skogen, de bostadslösa, arbetslösa 
och utförsäkrade där finns det inga pengar. Investera pengarna där de gör större nytta istället! 
 
Val i Nederländerna 
Ser att holländska Socialistpartiet inte gjorde det succéval vi hade hoppats på i gårdagens val i 
Nederländerna. Nu ligger de kvar på samma nivå som i det förra valet. Det holländska 
Djurpartiet ser ut att ha kvar sina båda mandat i parlamentet. Det får nog ses som ett framsteg. 
Djurpolitiken har kommit för att stanna i Nederländerna. Kul! Det som däremot verkar på väg 
ut är Geert Wilders främlingsfientliga politik. Hans parti halverade ju sitt resultat. Vi får 
hoppas det fortsätter utför! 
 
Motioner 
Är just nu i full färd med att skriva motioner. Vi befinner ju oss i ”allmänna motionstiden”, 
AMT. Jag kan lova att vi kommer presentera flera intressanta motioner på temat: 
klimaträttvisa, förnybar energi, djurrätt, naturresurser, miljövänligt bostadsbyggande, cykling, 
hälsosam och hållbar mat och mycket annat. Den 5 oktober är AMT slut och alla motioner går 
då att läsa. Jag återkommer i frågan. 
 
Ojnareskogen kan räddas 
Det är klart miljöminister Lena Ek kan ingripa och rädda Ojnareskogen på Gotland. Hon 
borde göra det. Men vill hon? Törs hon? Läs min skriftliga fråga (som jag borde få svar på när 
som helst): http://jensholm.se/2012/08/31/vill-ek-radda-ojnareskogen/ Läs också min och 
Emma Wallrups debattartikel på temat: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.465158/debatt-
vad-finns-det-for-skydd-om-inte-miljobalken-kan-radda-ojnareskogen  
 
Handelskrig med Kina? 
Noterar att EU-kommissionen nu vill dra Kina inför WTO pga Kinas låga priser på solceller. 
Hur vore det om EU kunde satsa offensivt på att bygga ut solenergin. Jag har ställt en fråga 
till handelsminister Ewa Björling om Sverige kommer göra något för att undvika handelskrig 
med Kina. Se: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-
for-skriftliga-svar/Antidumpningsatgarder-mot-Kina_GZ11760/  
 
Oroväckande Arktis 
Ser att havsisens utbredning på Arktis nu är nere på 3,5 miljoner km2. Det slår 
bottennoteringen från 2007 som var en liten bit över 4 miljoner km2. Detta innebär att isen 
kring Arktis har i princip halverats sedan början av 1980-talet. En MYCKET oroväckande 
utveckling. Ännu ett argument för att vi måste ställa om snarast möjligt. 
 
Ovärdig och oacceptabel dom 
Vilken ovärdig och oacceptabel dom mot Joaquin Perez, som häromdagen dömdes för 
”samröre” med terrororganisation. Som ni vet vittnade jag för ett par veckor sedan för 
Joaquins räkning. Uppenbarligen kan man dömas för terrorbrott i Colombia bara för att ha 
uttryckt vissa åsikter. Jag noterar att Joaquin blev helt friad på den juridiskt sett tyngsta 
åtalspunkten, nämligen finansiering av terrorism. När det inte bara går att komma med 
svepande anklagelser som samröre med terrororganisation kunde domstolen inte fälla Joaquin.  



     Det här är ett sånt uppenbart politiskt rättsfall, initierat av Colombias president Juan 
Manuel Santos. Santos vill visa att han är framgångsrik i kriget mot terrorismen och håller 
fram Joaquin som en trofé i det kriget, Osmakligt. Jag hoppas att Joaquin överklagar och att 
han tillslut kan frias och få komma hem till Sverige. Läs gärna mer: 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-falld-i-colombia Läs också Tigran Feilers utmärkta 
inlägg från idag: http://www.dagensarena.se/opinion/tigran-feiler-domen-mot-becerra-ett-
svenskt-misslyckande/  
 
Colombiaseminarium i riksdagen 
På torsdag 20 september arrangerar jag seminariet ”Vägen till en hållbar fred i Colombia”. 
Den liberala f d senatorn Piedad Cordoba är huvudtalare. Hon är en färgstark politiker som 
särskilt engagerat sig i fredsförhandlingsfrågan i Colombia. Jag träffade henne för några år 
sedan i EU-parlamentet i Strasbourg. Häftigt att hon nu kan komma till oss i riksdagen. 
Fredsförhandlingar i Colombia är planlagda att börja i början av oktober, så tajmingen är den 
bästa tänkbara. Seminariet äger rum i riksdagen, Mittpoolen 20 september, kl 13.00-15.00. 
Vill du delta? Mejla mig isfåfall innan on 19 september kl 11.00. 
 
På gång: 
Ti 18/9 Riksdagen öppnas 
To 20/9 Regeringen presenterar höstbudgeten, seminarium med Piedad Cordoba 
Ti-on 25-26/9 Studerar solceller i Tyskland 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 

 
P S Jo, Kistaloppet gick riktigt bra. För första gången avverkades milen på under 40 minuter: 
39.29 minuter. Då kan man slå sig till ro alltså… 


