
Riksdagen, 2012-09-24 
 
Hej alla, 
Socialdemokraterna beskriver idag på DN-debatt sin politik som en ”finansplan”. Suck..,. Tur 
Vänsterpartiet finns, säger jag bara. 
 
Solresa till Tyskland 
Imorgon åker jag till Tyskland – Erfurt och Berlin – för att studera det tyska solundret. Jag 
kommer titta på solcellstillverkning i Erfurt/Arnheim, solcellsinstallationer i Berlin samt träffa 
politiker, tjänstemän och experter på solenergi. Hur kommer sig att tyskarna kan producera 36 
procent av världens solel? Hur kommer det sig att en miljon hushåll förser sig själva med sin 
energi från solceller? Vad gör tyskarna som vi inte gör? Det tyska parlamentet har solceller på 
taket… Det finns en del att kolla upp. Håll koll på Twitter, Facebook och jensholm.se samt i 
nästa nyhetsbrev. 
 
Svar om handelskrig om solceller 
På tal om solceller. I fredags svarade handelsminister Ewa Björling mig EUs s k anti-
dumpningsåtgärder mot Kinas billiga solceller. Här är jag och Björling överrens. Det är dumt 
med strafftullar eller sanktioner mot Kina. Men vad gör Björling egentligen? Man får fortsätta 
att hålla koll. Läs hennes svar på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Antidumpningsatgarder-mot-Kina_GZ12760/  
 
Regeringens solförmörkelse 
Ännu mer solenergi: Jag skrev förra veckan i Expressen om regeringens neddragning på 
solenergin. Läs gärna inlägget här: http://www.expressen.se/debatt/replik-hatts-trick-ar-ren-
solformorkelse/  
 
En dålig budget 
Förra veckan kom regeringens höstbudget. Den var inte rolig att läsa ur ett miljöperspektiv 
(inte heller ur något annat perspektiv heller). Läs gärna min kommentar på: 
http://jensholm.se/2012/09/20/en-miljofientlig-budget/  
 
Tur det finns alternativ 
I slutet av nästa vecka kommer vår alternativa budget att vara färdig. Jag kan redan här och nu 
lova stora satsningar på miljö- och klimatområdet. Vi lanserar den troligen den 4 oktober.  
 
Det var allt för den här gången 
 
Jens 

 
P S Jag träffade ett trettiotal ungdomar från Mellanöstern och Nordafrika (inbjudna av 
Svenska Institutet) i morse. Jättespännande diskussioner kring demokrati, Palestina, miljö, 
ungdomar, feminism, arabiska våren och mycket annat. Önskar jag hade mer tid till sådana 
här möten.  
 


