
Sjöstaden 2010-09-15 
 
Hej alla, 
Endast fyra dagar kvar till valet. Alla snackar opinionsundersökningar. Man frågar 
sig, är det möjligt att bli av med Reinfeldt och högerpolitiken? Ja, självklart är det det. 
För ett år sedan var de rödgröna uträknade i valet i Norge. De låg under med fem 
procentenheter när det var en vecka kvar. Vad hände? Jo, de gick om och vann valet. 
Minns ni EMU-omröstningen för sju år sedan. Nej-sidan var helt uträknade av media, 
men vi vann tillslut en klar seger. 
 
Så, det är klart att det går. Men då krävs en massiv mobilisering för de Rödgröna. Det 
är var jag håller på med just nu. Kolla gärna in mitt kalendarium på: 
www.jensholm.se  
 
Brassa valfläsk 
Jag vill gärna slå ett extra slag för Brassa valfläsk, to 16/9 18.00 på Kulturhuset. Jag 
och Centerns Fredrik Federley ska laga mat (inget kött för mig) och debattera. 
Publiken ska få chansen att rösta på vem som lagat bäst mat och sagt bäst saker. Så, 
slut gärna upp. 
http://www.kulturhuset.stockholm.se/default.asp?id=3191&refid=34288&ptid=
 
Stellan Skarsgård för de Rödgröna 
Missade ni när Stellan Skarsgård talade på den rödgröna dagen i söndags? Oj, vilket 
tal. Han kommer att rösta rödgrönt för att han vill inte att borgarna ska få sälja ut mer 
av det vi äger gemensamt. Han vill inte att Sverige ska bli ett mini-USA. Se gärna 
klippet (bara 10 min): http://www.youtube.com/watch?v=YDThMGSfOq4
 
Ska tåget straffas? 
De borgerliga kritiserar oss för att vi vill ha kilometerskatt på smutsiga 
långtradartransporter. Ja, det är ett bra förslag. Vi måste få ned utsläppen från 
transportsektorn. Men varför vill de borgerliga straffbeskatta det miljövänliga tåget? 
Läs mer: http://jensholm.se/2010/09/07/straffskatten-pa-taget-2/ Varför inte skriva en 
kort insändare om detta? Jag och Jonas Sjöstedt har skrivit en del om detta i 
Göteborgs-Posten. Artiklarna finns här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.444017-
klimatsmarta-godstransporter-bast Annars kan jag tipsa om att alla mina artiklar läggs 
ut på den ena av mina två sidor på Facebook (den s k ”gillasidan”). 
 
V och MP bäst för vattnet 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet får högst betyg av Älvräddarna och Fiskejournalen. 
http://fiskejournalen.se/v-och-mp-vattenvanner/
  
Det är inte den första enkäten där V hamnar i topp. Här är några stycken: 
 
Järnvägsfrämjandet: V är bästa tågpartiet  
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/v-baesta-taagparti-i-jaernvaegsfraemjandets-enkaet-
462465  
 
Cykelsmart.se: V - bästa partiet för cyklisterna i Stockholm  
http://www.stockholmsvanstern.se/2010/09/10/vansterpartiet-basta-parti-for-cyklisterna/  
 
Sveriges Ornitologiska Förening: I den rödgröna oppositionen är det miljöpartiet och 
vänsterpartiet som har den bästa naturvårdspolitiken  
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http://www.sofnet.org/  
 
Diakonia: V bäst i bistånd/klimaträttvisa  
http://www.diakonia.se/documents/public/GET_INVOLVED/Material/Diakonias_valenkat_2010.pdf  
 
Svenska Naturskyddsföreningen: V näst bäst i miljöpolitik  
http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/?news=15927  
 
V bästa miljöpartiet i Skåne  
http://www.webfinanser.com/nyheter/1607585/vansterpartiet-skanes-basta-miljoparti/  
 
 
Gör en insats för en rödgrön valseger: 

1. Gå till de rödgröna valcentret på Sveavägen 48. De sätter dig i arbete; 
flygbladsutdelning, affischuppsättning, insändartips m m. 

2. Hämta 20 ex av Vänsterpartiets utmärkta masstidning eller material från de 
Rödgröna eller S/MP och dela ut dem i brevinkasten i trappuppgången hos 
dina grannar. Jag lovar att det gör skillnad. Toppen om någon granne ser dig, 
då får du chansen att övertyga dem. 

3. Ring fem vänner och övertyga dem att rösta rödgrönt. 
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Spelar det någon roll? Ja, för klimatet, djuren och rättvisan. Jämna val är på modet, 
kanske är det just de där tio personerna du övertygar som gör skillnaden i din 
kommun… 
 
Nu har det gått över en vecka sedan jag utmanade jordbruksminister Eskil 
Erlandsson (C) på debatt om djuren. Ännu inget svar. Vill han inte debattera? Törs 
han verkligen inte? 
 
Jag återkommer de närmsta dagarna. 
 
Ha det gott, 
 
Jens 
www.jensholm.se  
 
P S Glöm inte att bli vän med mig på Facebook och följ mig gärna på 
twitter.com/holmjens  
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