
Kungsträdgården, 2019-05-24 

 

Hej alla, 

Är just nu på den stora klimatdemonstrationen i Kungsträdgården, Stockholm. Vi har gått från 

Humlegården och hela tiden har fler personer anslutit. Vi är tusentals, och snart talar Greta Thunberg. 

Fantastiskt! Ja, självklart är Jonas Sjöstedt, Malin Björk, Hanna Gedin och en massa andra 

vänsterpartister på plats.  

 

Två dagar kvar 

Du glömmer väl inte att rösta i EU-valet? Bra. Nu behöver vi varenda röst. De senaste 

opinionsundersökningarna pendlar vi mellan ett och två mandat. I dagsläget handlar det om en eller 

två tiondelar röster för att vi ska vara helt säkra på att få åtminstone två mandat (idag har vi ju ett). 

Kan du snacka med grannen, några vänner och släktingar? Uppmana dem att rösta på Vänsterpartiet. 

Här får du tio starka skäl till varför din röst borde läggas på Vänsterpartiet. 

1. Vi är partiet som rankats högst i utvärderingarna av partiernas miljöpolitik, granskningar 

gjorda av svensk och europeisk miljörörelse. 

2. Vi driver inte bara den bästa miljöpolitiken. Vi har också en tydlig politik för rättvisa – i EU 

såväl som hemma i Sverige. 

3. Vi vill att politik för miljö, folkhälsa och arbetsrätt ska överordnas EUs 

marknadsfundamentalism. Vi är det enda partiet som driver detta konsekvent. 

4. Vi är partiet som ständigt mobiliserar mot EUs nykoloniala fiskeavtal där europeiska flottor 

fiskar upp fisken längs t ex Västafrikas kust. Andra partier är tyvärr mycket tysta där 

5. Vi röstar alltid för rättvis handelspolitik – och nej till bolagsavtal som CETA och TTIP. 

6. Vi är helt fria att agera som vi vill – oberoende av vad vår svenska regering säger. Här skiljer 

vi oss från andra partier på den rödgröna sidan. 

7. Feminismen finns i vårt DNA. Därför står vi alltid upp mot trafficking, prostitution och mäns 

våld mot kvinnor. 

8. Vi säger nej till ett försvarssamarbetet PESCO och utvecklingen mot ett EU-försvar (här går 

det inte att lita på de andra partierna). Vi säger ja till alliansfrihet på riktigt. 

9. Vi vill ha schyssta löner och arbetsvillkor med ett socialt protokoll. Ja vet, Stefan Löfven 

säger också att han vill ha det. Men det är bara Vänsterpartiet som driver det. 

10. Vi är Vänstern i EU-parlamentet. Vi vill växa och samarbeta med de progressiva rörelser för 

klimatet, feminism och rättvisa som nu växer på bred front i Europa. Denna 

vänstermobilisering är viktig inte minst i tider då högerextremistiska krafter mobiliserar. Är du 

vänster? Ja, då är det Vänsterpartiet som gäller. 

Här kan du läsa mer inför valet https://www.vansterpartiet.se/euval2019/  

Låter bra va? Rösta på Vänsterpartiet, och värva så många röster du kan. Tack! 

 

På: https://www.facebook.com/holmjens/ kan du hitta pressklipp, videosnuttar och annat matnyttigt. 

Missa inte! 

 

Preemraff måste stoppas nu (resten av klippen hittar ni via FB) 

https://www.expressen.se/gt/v-regeringen-maste-satta-ner-foten-mot-preem/  

 

Trevlig helg. Glöm inte att rösta. 

 

Jens 

 

P S Regnet igår kom som en befrielse. Eller hur? 
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