
Enskede, 2014-08-25 

Hej alla, 

Hör att de borgerliga partierna vill ha ordningsbetyg i skolan. Visst, vem vill att det ska vara oordning i 

skolan? Men hur löser vi detta? Är det med ännu ett nytt betyg? Eller med mer grundläggande 

förändringar? Det är så slående att FP och de borgerliga gör allt för att flytta fokus från skolans 

grundproblem; kunskapsraset bland eleverna, de stora skillnaderna mellan olika skolor och 

resursbristen till andra saker. Vi behöver inte ännu ett betyg. Det som behövs är massiva insatser (för 

fler lärare, mindre klasser, bättre material, upprustade lokaler etc) och att samarbete istället för 

konkurrens borde vara det självklara i skolan. Vänsterpartiet föreslår just detta. Utbildningsminister 

Jan Björklund försöker snacka bort problemet. 

Moderaterna och solidariteten 

Statsminister Fredrik Reinfeldt uppmanade i sitt sommartal svenska folket att öppna sina hjärtan och 

vara beredda på att fler flyktingar kommer att komma till Sverige. Det kan låta fint att statsministern 

vädjar till solidariteten, men utspelet lämnar en bitter eftersmak om man betänker att regeringen 

har sänkt skatterna med 140 miljarder kronor. NU kommer man på att det saknas pengar till 

flyktingmottagande (vilket ändå inte är gigantiska summor i sammanhanget). Och hur är det ställt 

med Moderatstyrda kommuner som Täby, Danderyd och Vellinge som länge vägrat ta emot flyktingar 

överhuvudtaget? Varför inte se till att de tar sitt ansvar? Lite självrannsakan vore på sin plats. Jag är 

rädd att Sverigedemokraterna blir de stora vinnarna på denna diskussion som Reinfeldt nu har satt i 

valrörelsens fokus. 

Var är miljön i valet? 

Visst är det kul att debattera kemikalier, klimat och miljö överlag på olika debatter i valrörelsen, men 

var är miljön i den centrala valrörelsen? Vi såg nyligen den värsta skogsbranden i mannaminne. Just 

nu erfar vi gigantiska översvämningar i Värmland och på västkusten. Runt om i världen finns ännu 

värre exempel på s k extrema väderhändelser. Sverige har ingen som helst beredskap för 

extremväder. Svenska folket rankar olika former av miljöhot som det som oroar dem mest av allt (ja, 

till och med före krig och annat hemskt). Men ändå är det så tyst kring dessa frågor. Nu tänker jag 

utmana miljöminister Lena Ek på en debatt. Miljön måste upp på dagordningen! 

Djurskyddskontrollerna rasar 

Jaha, nu minskar antalet djurskyddskontroller igen. Nu är de nästan bara hälften så många som 2008, 

året innan landsbygdsminister Eskil Erlandsson och regeringen gjorde sin stora omorganisering. 

Djuren blir lidande då vi har färre kontroller som ska se till att djurskyddslagen följs. Det krävs bättre 

ordning och mer resurser. Vad tänker Erlandsson göra? Läs min fråga: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-

svar/Djurskyddskontroller_H111766/  

Vi anmäler Förbifart Stockholm 

Ni har väl inte missat att vi har JO-anmält Förbifart Stockholm. Se: http://jensholm.se/2014/08/19/vi-

anmaler-forbifart-stockholm/  

Kistaloppet 

Har nu anmält mig till Kistaloppet kl 14.30 nu på lördag. Jag springer för Vänsterpartiet och hoppas 

kunna värva så många röster som möjligt från Kista över Järvafältet och tillbaka till Kista igen. Kom 

gärna förbi om du är i närheten! 

Andra aktiviteter (ett axplock) 

19.00 debatt ikväll hos Afrosvenskarnas förbund, Bohusgatan 25 
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On 27/8 13.00 Hållbarhet i utbildningen. Debatt, Svenska UNESCOrådet, Rosenbad 

Fre 29/8 11.45 St Eriksplan, Vs valstuga torgmöte 

Fre 29/8 15.00 Mynttorget, demonstration mot terrorkrig och för de s k Djibutisvenskarna 

Lö 30/8 10.00 Enskede (Sandsborg), 13.00 Rinkeby, 14.30 Kistaloppet, 18.00 Triangelkyrkan Enskede, 

debatt globala frågor/klimat. 

Sö 31/8 13.00-14.00 klimatdebatt Andreakyrkan, Högbergsg 31. 

Pressklipp (ett urval) 

I VLT om att det brandhärjade området borde bli naturreservat 

http://vlt.se/asikt/debatt/1.2605016-vi-maste-lara-oss-av-skogsbranden 

Bättre mat i offentlig sektor 

http://www.stockholmsfria.se/artikel/115031 

Dagens Opinion om vår JO-anmälan mot förbifarten:  

http://www.dagensopinion.se/mp-cyklar-och-v-jo-anmäler-när-m-bygger-förbifart-stockholm 

Supermiljöbloggen bl a om vår JO-anmälan av förbifarten: 

http://supermiljobloggen.se/dumheter/2014/08/forbifarten-borde-bli-en-valfraga-men-inte-pa-

sattet-moderaterna-vill 

Mer om anmälan av Förbifart Stockholm:  

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/vansterpartiet-jo-anmaler-forbifart-stockholm 

Kritiserar hemlighetsmakeriet i TTIP-förhandlingarna:  

http://www.etc.se/utrikes/lackor-avslojar-ttip 

Är med i poden: Den oklippta versionen. Om föräldraskap, förkortad arbetstid, jämställdhet och 

mycket annat.  

http://www.denoklipptaversionen.se/2014/08/09-jamstalldhet-flaskmatning-och-sex-timmars-

arbetsdag-vi-traffar-jens-holm-v/ 

Det var allt för nu, 

Jens 

P S Förresten, noterar att till och med finansminister Anders Borg vill ha en bankskatt numera. Ja, det 

har vi i Vänsterpartiet föreslagit i många år. Och nu är snart hälften av svenskarna feminister, enligt 

en ny undersökning. Sakta men säkert får vi rätt… 
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