
Sjöstaden, 2010-09-07 
 
Nyhetsbrev Jens Holm 
 
Hej alla, 
Här kommer en snabb hälsning från en brinnande valrörelse. 
 
Klimatet 
En femtedel av Pakistan ligger under vatten som en följd av häftiga översvämningar. 
Stora delar av Afrika söder om Sahara håller på att förvandlas till öken. 
Klimatförändringarna finns här och nu, åtminstone om man befinner sig i Syd. Då 
känns det rätt futtigt när borgarna gör allt för att svartmåla våra rödgröna förslag för 
klimatet. Inte ens våra förslag är tillräckliga, men de är i alla fall ett steg i rätt 
riktning. Med den borgerliga politiken har miljöarbetet för första gången någonsin 
gått bakåt, konstaterar Naturskyddsföreningen i sin granskning. För planetens skull, 
bort med borgarna! 
 
Ställ om Stockholm 
Jag och Vänsterpartiet Stockholms stad har tagit fram ett handlingsprogram för 
klimatet i Stockholm. Ofta kan klimatarbetet bli abstrakt och ligga långt från 
människor. Vi ville ändra på det. Därför har vi lagt fram 10 konkreta åtgärder för hur 
vi ska få ned utsläppen mer än fyra gånger så mycket som borgarna som styr 
Stockholm idag föreslår. En bilfri innerstad, vegetariskt Stockholm, cykelsatsningar, 
bioeldad fjärrvärme är några av våra förslag. Läs hela handlingsplanen på: 
http://jensholm.se/2010/09/01/stall-om-stockholm/
 
För ett rättvist Sjöstaden 
För de som bor i Hammarby sjöstad har vi vänsterpartister tagit fram ett lokalt 
handlingsprogram. Vi vill ha lagliga graffitiväggar, fler skolor och förskolor och en 
överdäckning av Södra länken. Läs vår program på: 
http://jensholm.se/2010/09/05/hammarby-sjostad/
 
V bäst på bistånd 
Nej, särskilt förvånad blir jag inte över att Vänsterpartiet hamnade högst i Diakonias 
biståndsgranskning. Och att Moderaterna hamnade sist var lite väntat. Läs mer: 
http://jensholm.se/2010/09/01/v-bast-pa-bistand/
 
Pälsplågeriet 
Ni såg väl skådespelaren Mikael Nykvist och andra tunga personers debattartikel mot 
pälsindustrin? Inte, läs den här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-
forbjuda-minkuppfodning_5236597.svd En rödgrön valseger kommer att göra 
vardagen så mycket bättre för djuren. Pälsindustrin kommer förbjudas. Är inte det ett 
skäl att rösta rödgrönt om något…  
 
Den brutala sanningen visas 
Apropå päls. Nu när jag är ute och valtalar visar jag upp bilder från svensk 
pälsindustri. Det är inte särskilt trevliga bilder, men jag tror de är nödvändiga. Jag har 
en stående debattinbjudan till jordbruksminister Eskil Erlandsson om att debattera 
djurfrågor. Ännu har jag inte fått något svar. Törs han verkligen inte? 
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Djurrättslegend för de rödgröna 
"Det behövs en rödgrön regering om djuren ska ha någon chans." Så säger Djurens 
Rätts tidigare legendariska ordförande, Birgitta Carlsson. Det har hon ju helt rätt i. 
http://alliansfordjuren.se/partierna/verkligheten-bakom-orden/birgitta-carlsson/
 
Engagera dig för de rödgröna 
Vad ska man saga om alla opinionsundersökningar? De borgerliga har en ledning i de 
flesta. Frustrerande och helt i osynk med vad jag känner när jag reser runt i 
Stockholms län. Det enda vi säkert kan veta är att det kommer bli en stenhård strid. 
Gör därför jättegärna en insats! Det är exempelvis världens enklaste sak att gå in i en 
valstuga för nåt av de rödgröna partierna (bor du i Stockholm kan du också gå till det 
rödgröna valcentrat på Sveavägen 48), ta med sig 200 ex av valfritt material och dela 
ut det i brevinkasten/brevlådorna där man bor. Igår delade jag ut material till 282 
brevinkast, i helgen var det ytterligare 250 som fick vårt V-material. Jag lovar att det 
gör skillnad. Och det bästa är, det tar inte mycket tid och man får motion ☺  
 
Kalendarium 
På min hemsida finns numera ett kalendarium (i högerkolumnen). Kom gärna på 
någon av mina valaktiviteter! Jag vill gärna slå ett slag för det klimatpeppmöte som 
jag arrangerar i det rödgröna valcentret, Sveavägen 48, måndag 13 september 18.30. 
Och naturvandringen i Solberga söndag 12 september kl 10.00 i Solberga (mejla för 
detaljer). Kom gärna! 
 
Full fart framåt 
Nu är det full fart framåt för en rödgrön valseger som gäller. Jag tar det igen, alla kan 
göra en insats, även DU. Dela ut rödgrönt material (gärna för V), prata med folk, skriv 
insändare, dela ut ännu mer material och tala med ännu flera. Det gör skillnad! 
 
Jag återkommer om några dagar. 
 
Till dess, ha en fin vecka, 
 
Jens Holm  
www.jensholm.se
 
P S Glöm inte att följa mig på Facebook (gå gärna med i båda sidorna, Jens Holm), 
twitter.com/holmjens och hemsidan.  
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