Riksdagen, 2014-09-12
Hej alla,
Två dagar kvar. Nervigt, peppigt, spännande, inspirerande. Ja, allt på en gång…
Alla stirrar sig blinda på opinionsundersökningarna. Jag också. Men egentligen är det dumt. De
undersökningar som kommer de sista dagarna är hafsigt gjorda och har inte så stor trovärdighet.
Bättre är att fokusera på att övertyga så många som möjligt för förändring. För en ny regering och ny
politik. Det är vad Vänsterpartiet står för.
Sista kampanjdagen
Imorgon lördag ser min dag ut som nedan. Hjärtligt välkommen på något av våra valmöten:
Enskededalen kl 10.00-11.00
Bagarmossen kl 11.30-12.30
Tyresö kl 13.00-14.00
Handen kl 14.30-15.30
Medborgarplatsen, valfinal kl 17.00
Idag är jag vid valstugan Sergels torg 14.40, Högdalen 16.00 och i Skanstull 17.15. Välkomna dit
också!
Ikväll håller vi tummarna för Jonas Sjöstedt i SVTs stora debatt. Heja på honom på FB och
Twitter, om ni har sådant…
Sveket mot djuren
Vi har inte bara sett ökade klassklyftor och uteblivit miljöansvar, det borgerliga styret har varit ett långt
svek mot djuren. Allt från den nedlagda djurskyddsmyndigheten, utebliven djurskyddslag och att
pälsindustrin får fortsätta att härja. Läs mitt svar till landsbygdsminister Eskil Erlandsson på:
http://nyheter24.se/debatt/776810-jens-holm-v-dags-for-respekt-for-djuren-eskil-erlandsson Obs! glöm
inte att rösta längst ned under artikeln (klicka för ”JA”).
SD - tvättäkta höger
Det här är nog att slå in öppna dörrar för de flesta. Men nu när Sverigedemokraterna växer i opinionen
och försöker framställa sig som ett parti för folket är det viktigt att komma ihåg att de röstar med
regeringen Reinfeldt i nio omröstningar av tio i riksdagen. Läs mitt
inlägg: http://jensholm.se/2014/09/12/sd-100-hoger/
V eller Fi?
Många väljare vacklar mellan Vänsterpartiet och Fi. Vad det gäller feminismen är det mer som förenar
oss än skiljer oss åt. Men vill man ha rättvisa och är det Vänsterpartiet som gäller. Vill man ha en
rödgrön regering är det säkrast att rösta V. Katrine Kielos skriver bra om detta i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article19513217.ab Jag tycker också Kajsa
Ekis Ekman har en bra ledare idag i ETC om varför hon röstar vänster:
http://www.etc.se/ledare/darfor-ar-jag-mer-vanster-nagonsin
Men valet är förstås ditt, kära väljare.

Ett bra val för småföretagen
Organisationen Företagarna brukar oftast propagera för sänkta skatter och annat som vi i vänstern
inte håller med om. Nu rankar organisationen de bästa kandidaterna i respektive parti. Jag är en
mycket stolt trea! Och grattis till vänsterpartisterna Mikael Rosén och Aynur Beydogan som blev nr 1
och 2 över bästa vänsterval för företagarna:
http://www.foretagarna.se/Opinion/Nyhetsarkiv/2014/September/Toppkandidaterna-i-arets-riksdagsval/
Röd politik för grön omställning
Att skattesänkningarna gynnat de rika vet vi redan. Men hur påverkar skattesänkningar på 140
miljarder vår miljö? Nej, det är ingen vidare miljöpolitik. Läs mitt
inlägg: http://www.dagensarena.se/opinion/jens-holm-v-rod-politik-for-gron-omstallning/
Pressklipp
GMO borde vara en fråga i valrörelsen. Min artikel i Fria tidningen
http://www.friatidningen.se/artikel/115277

Mer om sveket mot djuren
http://www.kuriren.nu/opinion/atta-forlorade-ar-for-djuren-dags-for-forandring-7824438.aspx
Ta ansvar för framtida katastrofer. Mitt inlägg hos Svenskt vatten
http://www.svensktvatten.se/Om-Svenskt-Vatten/Asikter/Riksdagspartiernas-asikter/
Från Aftonbladets rättspolitiska debatt igår, där jag var med
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19518375.ab
Nu ska jag ut på gator och torg. Ta chansen att uppmana så många människor att rösta för förändring.
Jens
P S Kom ihåg att det är på söndag din röst väger lika tungt som Wallenbergs. Utnyttja den!

