
Luleå, 2014-05-21, 

Hej alla, 
En kort hälsning från en allt intensivare valrörelse och ett Luleå där solen igår inte gick ned förrän strax innan 
midnatt. Det är något magiskt med midnattssol… 
Gillar verkligen valrörelser. Det är då man verkligen får träffa Partiet. Och Partiet är alla våra medlemmar. Jag 
tänker på Mats här i Luleå med psykiskt funktionshinder som stolt visar mig runt på det sociala företaget Valborg, 
som driver ett uppskattat kafe vid folkhögskolan Sunderbyn. Eller Joel, Maria, Kristoffer och alla andra driftiga 

unga V-medlemmar i Eskilstuna som är med och styr staden och ser till att stärka både integrationsarbetet och 
miljöomställningen. Eller våra medlemmar i Malmö som både är Sverigeledande på partiaktvism på gator och 
torg, men också - som Martina m fl - som ser till att underbetalda kvinnor i Malmös offentliga sektor får bättre 
villkor. Eller, valombudsmannen Seppo i Gävle som kuskar mig runt på skolor, debatter och torgmöten. Så där 

kan man hålla på. Vart jag än kommer i Sverige finns det hårt arbetande vänsterpartister. Sånt gör mig stolt och 
det peppar mig att jobba på ännu mer i riksdagen. 
 
Nytt nyhetsbrev 
Jättekul att ni nu är över 800 unika mottagare av detta nyhetsbrev. Som ni ser har det fått en formmässig 
uppryckning. Ett stort steg framåt, tycker jag. Tack till Jesper och Alfred som hjälpt mig. Vill ni kommunicera med 

mig ska det fortsättningsvis också gå att svara direkt på dessa brev. Vill ni avregistrera, se längst ned i brevet. 
 
Dags att rösta 
Det kanske är att slå in öppna dörrar till er: Har du inte röstat ännu i EU-valet, gör det nu. Och prata med dina 
vänner och bekanta. Jag tänker på när jag för första gången kandiderade i ett val, det var till EU-parlamentet 
2004. När rösterna räknades under kvällen var jag inne, och Vänsterpartiet fick tre mandat. Men sedan räknades 
en del röster som hade missats. Sent på valnatten meddelade Valmyndigheten att vårt mandat då hade gått till 
Moderaterna. Jag tappade min plats med minsta tänkbara marginal. MUFs ordförande Christoffer Fjellner fick 

istället mandatet (att jag sedan kom in som ersättare 2006 kändes lite som en upprättelse). Tänk om alla de som 
gick med en knuten näve i fickan också hade gått och röstat och inte bara klagat på EU, då hade vi haft det där 
mandatet också. 
Så, rösta på ett parti som gör skillnad. Det gör Vänsterpartiet. 
 
Nu blir det debatt om köttkonsumtionen 
Läs gärna min interpellation om minskad köttkonsumtion. Den är ställd till miljöminister Lena Ek, men hon har lagt 
över ansvaret att svara till Eskil Erlandsson. Debatt måndag den 2 juni (om jag inte lyckas ändra på datumet). 

Kul ska det iallafall bli: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Interpellationer/Minskad-kottkonsumtion_H110486/ 
 
Extradebatt om klimatet 
På torsdag 5 juni kl 12.00 äger extradebatten om klimatförändringarna rum i riksdagen. Det är ju vi i 
Vänsterpartiet som krävt debatten. Jag kommer att representera Vänsterpartiet i debatten. Ser mycket fram emot 
det… 
 
EU – inifrån nu som e-bok 
Ladda gärna ned min bok EU-inifrån för 39 kr från Bokus: http://www.bokus.com/bok/9789174234107/eu-inifran-
berattelser-fran-eu-parlamentet-2006-2009/ 
 
Artiklar: 
Expressen ägnar en hel ledare åt min och Mikael Gustafssons vegoutedlning. Kul! 

http://www.expressen.se/ledare/biffen-ar-ingen-frihetssymbol/ 
Läs min och Mikael Gustafssons debattartikel, "Befria EU från köttkomplexet": http://www.svt.se/opinion/befria-eu-
fran-kottkomplexet 
Om en progressiv offentlig upphandling: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-inte-alliansen-bromsa-eus-krav-
pa-kollektivavtal-9116 
 
På gång 

On Luleå 
To 11.0 Valstugan Medis, 18.00 EU-föredrag på ABF (Stockholm) 
Fre 12.00 Solna valstugan 
Lö 10.00 Medis, 12.00 Sergels torg 
Sö Val till EU-parlamentet, valsedelsutdelning Enskedeskolan 
Må Interpellationsdebatt om matfusk (förmiddag) 
 
Det var allt för den här gången, 
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Jens  

 
P S Läste ni Svenska dagbladet häromdagen? Fredrik Reinfeldt säger klart och tydligt att han tycker att det är 

bra att utländska företag ska kunna stämma Sverige i specialdomstolar. Ett handelsavtal (TTIP) på storföretagens 
villkor? Nej tack. Bara det är ett skäl att gå och rösta i EU-valet. Läs själva vad statsministern säger: 
http://www.svd.se/nyheter/valet2014/politikerna-laddar-infor-eu-valet_3516034.svd?sidan=19  
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