
Almedalen, 2010-07-07 
 
Hej alla, 
Det var länge sedan jag skickade ett nyhetsbrev. Men här kommer i alla fall en 
hälsning direkt från Visby och Almedalen. Jag är i Almedalen och medverkar på en 
mängd debatter, främst om klimat, djur och global rättvisa. 
 
Almedalen är ju lite av politikens Kiviks marknad. Det mesta i politisk 
opinionsbildning finns här och ofta händer allt samtidigt. Ibland är det himla kul, 
ibland blir man bara trött på allt bling bling från storföretag och högerpartier 
(uppenbarligen med mycket pengar). Dagens bomb är förstås att Centerns 
riksdagsledamot Solveig Ternström stödjer de rödgröna. Hon baserar sitt beslut på 
att hon inte längre känner igen sig i sitt partis politik, inte minst vad det gäller stödet 
för ny kärnkraft. Jag tror att Solveig kommer trivas hos de rödgröna. Välkommen till 
oss! 
 
Som jag sa tidigare kunde jag ha varit bättre på att skicka nyhetsbrev. När valrörelsen 
verkligen drar igång, i mitten av augusti hoppas jag på en bättre frekvens mellan 
breven. Får de som vill hålla sig uppdaterade kan jag rekommendera att bli vän på 
båda mina Facebooksidor. Skriv ”Jens Holm” på Facebook så hittar ni de. Det går 
också att följa min twitter, /holmjens är min adress. Dessutom finns förstås det mesta 
av värde på www.jensholm.se  
 
Nedan kommer några av toppnyheterna från de senaste veckorna av mitt politiska liv. 
 
Innan du läser dessa vill jag bara passa på att önska dig en lång, lagomt varm 
och avslappnande sommar. 
 
Jens 
 
 
Vänsterpartiets IT-politik. 
* Hot-spots med fri internet i städerna. 
* Fri nedladdning och digitala bibliotek 
* Riv upp Fra, Ipred och implementera inte Datalagringsdirektivet 
Det är några delar av vänsterpartiets IT-politik.  
Se gärna intervjun med mig om detta från Almedalen. 
http://www.netopia.se/2010/07/05/vansterpartiet-vill-ha-fri-uppkoppling-via-hotspots-
i-staderna/
 
Gratis kollektivtrafik för barn 
Ni kanske såg inslaget på SvT-morgon förra veckan. Vänsterpartiet vill ha gratis 
kollektivtrafik för alla under 18 år. Det skulle inte kosta så mycket, men vinsterna för 
barnfamiljerna och klimatet skulle vara enorma. 
http://jensholm.se/2010/07/02/gratis-kollektivtrafik/
 
Andreas Carlgren får miljörörelsens anti-pris 
Vd händer om man driver fram det största motorvägsprojektet någonsin, öppnar för 
mer kärnkraft, straffar ut andelsägd vindkraft och tillåter jakt på varg? Jo, i hård 
konkurrens med BP och andra oljebolag vinner man miljörörelsens antipris. 
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http://www.mjv.se/2010/andreas-carlgren-vinnare-av-greenwashpriset-2010
 
Fem förslag för minskad köttkonsumtion 
Igår presenterade jag fem förslag på hur vi kan minska köttkonsumtionen. 
Vänsterpartiet har som mål att minska köttkonsumtionen med 25 procent till 2020. 
Läs mer på: 
http://jensholm.se/2010/07/05/fem-steg-for-minskad-kottkonsumtion/
 
Vänsterpartister har störst enighet i kraven på lobbyisterna 
http://www.westander.se/pressmeddelanden.html?nyhet=1336
 
Vänsterpartiet agerar inte reklampelare år köttföretag 
Nej, vi står inte och steker hamburgare hos köttbolag. Men andra politiker gör 
uppenbarligen det. Märkligt… 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.330707/darfor-dissar-vansterpartiet-max-mat--
och-klimatdebatt
 
Tillsätt en klimatminister 
Jag och Jonas Sjöstedt vill ha en klimatminister i en rödgrön regering. Läs gärna 
varför. 
http://www.dn.se/debatt/de-rodgrona-borde-tillsatta-en-klimatminister-1.1124759
 

http://www.mjv.se/2010/andreas-carlgren-vinnare-av-greenwashpriset-2010
http://jensholm.se/2010/07/05/fem-steg-for-minskad-kottkonsumtion/
http://www.westander.se/pressmeddelanden.html?nyhet=1336
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.330707/darfor-dissar-vansterpartiet-max-mat--och-klimatdebatt
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.330707/darfor-dissar-vansterpartiet-max-mat--och-klimatdebatt
http://www.dn.se/debatt/de-rodgrona-borde-tillsatta-en-klimatminister-1.1124759

