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Studera och agera!
Vänsterpartiet Malmö växer så det knakar. 
Fler och fler organiserar sig för en rättvis 
och solidarisk värld och för ett Malmö för 
alla. Vi kämpar mot katastrofal klimatpolitik 
och för bättre arbetsvillkor, mot rasistisk 
och för bättre skolor för våra barn. Det är 
så mycket som behöver göras. I en tid av 
högerpolitik, växande fascism och ekono-
misk orättvisa, när motståndet är så akut 
nödvändigt, kan det vara lätt att tänka att 
studier inte hinns med. 

Men det är i studierna, mellan små-
kakor och kamraters nytänkande frågor, 
som vi har kraft och ork att drömma om 
en annan värld. I väntan på att kaffebryg-
garen ska koka klart har vi tid att prata om 
de bästa strategierna eller komma på po-
litiska aktioner som gör våra röster hörda. 
Och inte minst, studierna är en plats för 
oss att lära känna varandra, där vi kan 
vara trygga med att vara oeniga, där vi 

kan lyssna på varandras erfarenheter, där 
vi kan tänka och handla tillsammans. 

I vår är det kongress därför har vi under 
hösten fokuserat på ideologiska studier 
och i vår kommer vi ha flera tillfällen att 
skriva motioner och studera förslaget till 
nytt partiprogram. 

Våra vänstercaféer och workshops är 
mysiga och avslappnande sätt att lära sig 
tillsammans med kamrater. 

Utöver de studier du hittar i denna 
studiebroschyr ordnas många spännande 
och intressanta politiska träffar av våra 
arbetsgrupper under terminen. Håll utkik 
i Folkviljan, vmalmo.se och i sociala 
medier för att vara uppdaterad om det 
senaste. Studierna vi erbjuder i studie
foldern har Vänsterpartiets medlems och 
studieutskott tagit fram i samarbete med 
ABF Malmö. Vi hoppas att du ska hitta 
något som passar just dig.

Alla studier är kostnadsfria om inget annat anges. Men studierna kostar pengar. 
Du får gärna bidra med ett bidrag via SWISH 123 173 33 85 eller genom att bli 
månadsgivare med valfritt belopp (mejla malmo@vansterpartiet.se).
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Praktisk information
Här hittar du våra studier; cirklar, tema 
– träffar och endagskurser. Studierna 
organiseras av Vänsterpartiet Malmös 
studieutskott i samarbete med andra grup-
per i Vänsterpartiet. Vi informerar om 
förändringar och annat som kan komma 
att hända på vmalmo.se och på vår face-
booksida. 

Vem får komma?
Alla är välkomna men antalet platser är 
begränsade. Därför krävs en föranmälan. 
Studier ordnade av Vänsterpartiet Malmö 
är öppna för alla medlemmar i resten av 
Skåne i mån av plats. Vissa av våra ar-
rangemang kräver ingen föranmälan då 
står det i evenemanget.

Hur anmäler jag mig?
Anmäl dig (om inte annat anges) genom:

a)   vårt kampanjverktyg Zetkin som du 
når via vmalmo.se/zetkin (här hittar du 
våra kurser, cirklar och vänstercaféer)

b)   mejl till malmo@vansterpartiet.se och 
anger namn och telefonnummer samt 
vilka studier du vill delta på. Cirkel
ledaren eller kursansvarig kontaktar 
dig ungefär en vecka innan kursstart 
med mer information. 

Var hålls utbildningarna?
Om inte annat nämns så är vi på  
Vänsterns hus, Nobelvägen 51 (nära  
Södervärn). Ibland är vi på Poeten på  
Hörnet (Södra Förstadsgatan 65),  
Sofielunds Kollektivhus (Sofielundsvägen 
71), eller på Garaget (Lönngatan 30).

Tillgänglighet
Vänsterns hus har en liten trappa in i  
huset, samt en trappa till rummen på 
ovanvåningen. Om du vill gå på en träff 
som är där, men inte kan gå i trappor,  
kontakta malmo@vansterpartiet eller 
04096 64 67 så kan vi flytta kursen till 
bättre lämpad lokal.  

Poeten på hörnet – det finns en portabel 
rullstolsramp som klarar belastning på 
upp till 272 kg. Lokalens toalett är tyvärr 
inte tillgänglighetsanpassad.

Sofielunds kollektivhus, Garaget, ABF 
och Kvarnby folkhögskola är tillgänglig-
hetsanpassade lokaler.

Vilka tider gäller?
Starttider anges vid varje cirkel. Du 
anmäler dig senast en vecka innan kursen 
och får en bekräftelse. Du kan alltid höra 
av dig och fråga om det finns platser kvar. 

Vad kostar det?
Våra studier är kostnadsfria – men vi är 
ett fattigt parti så en donation är välkom-
men och kanske vill du bli månadsgivare 
för en mindre eller större summa.   
SWISH: 123 173 33 85
Månadsgivare: mejla  
malmo@vansterpartiet.se

Var hittar jag mer information?
www.vmalmo.se eller  
malmo@vansterpartiet.se eller via  
04096 64 67.

Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

040-96 64 67
malmo@vansterpartiet.se

vmalmo.se
vmalmo.se/zetkin

Bli månadsgivare
Alla Vänsterpartiets studier är kostnadsfria  
för att alla oavsett plånbok ska kunna delta.  
Studierna kostar dock pengar att arrangera.  
Genom att bli månadsgivare – med ett litet  

eller stort belopp – hjälper du oss att fortsätta  
erbjuda alla studier kostnadsfritt.

Fyll i medgivande på  
vmalmo.se/du-behovs/skank-en-gava/  

så ordnar vi resten.

Du kan också SWISHA valfritt belopp till  
123 173 33 85

Studiebroschyren är en del av skriftserien  
Folkviljan som ges ut av Vänsterpartiet Malmö. 

Ansvarig utgivare Patrik Strand.

I samarbete med

Innehåll
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Kalendarium | sid 15 Gilla oss på Facebook



VÄNSTERPARTIET: SÅ FUNKAR DET 

En snabbkurs där vi på en dag för dig som 
är ny eller nygammal medlem går igenom 
Vänsterpartiets grundläggande ideologi 
och politik. Berättar om vår organisation  
och hur just du kan aktivera dig och göra 
en insats för ett bättre Malmö och en 
bättre värld. Vi ordnar två tillfällen under 
hösten.

Söndag 20 okt, kl 09.00–15.45 eller
Söndag 7 dec, kl 12.30–16.00
Plats: Sofielunds kollektivhus 
Anmälan: Observera att sista anmälan är 
fredag 13 oktober respektive 7 december 
på vmalmo.se/zetkin eller  
malmo@vansterpartiet.se 
Kursledare: Patrik Munthe, Miranda  
Borgkvist, Lisa Claesson, Petter Engvall 
och Morgan Svensson. 

Dec

7
Okt

20

Vänsterpartiet arrangerar under våren såväl träffar för nya 
medlemmar, studiecirkeln ny i vänstern som endagsutbild-
ningen Vänsterpartiet – så funkar det. Vill du kan du också ta 
en egen fika med aktivister i Vänsterpartiet för att hitta rätt. 
En bra start för dig som vill veta vad vänstern i Malmö är, hur vi 
arbetar och hur du kan engagera dig. Oavsett om du är ny eller 
nygammal medlem som vill komma in i matchen igen.

TRÄFFAR FÖR NYA MEDLEMMAR 

För dig som är nyfiken på att veta vad 
Vänsterpartiet Malmö är, vilka frågor vi 
arbetar med och vad du kan engagera dig i. 

Onsdag 16 sept, kl 19.00
Onsdag 7 okt, kl 19.00
Onsdag 6 nov, kl 19.00
Onsdag 2 dec, kl 19.00
Plats: Vänsterns hus 
Anmälan: Ej nödvändigt, men anmäl dig 
gärna på Zetkin eller meddela om du 
kommer på malmo@vansterpartiet.se

Dec

2

Nov

10

Nov

25

Sept

16

Sept

30

Nov

4

Nov

Okt

Nov

6

28

18

Okt

Okt

Nov

7

13

11

CIRKEL:  NY I VÄNSTERN

Strålande att du har gått med i Vänster-
partiet. Du behövs och är varmt välkom-
men. I denna studiecirkel träffar du andra 
nya medlemmar och lär dig mer om vad 
Vänsterpartiet vill. Under fyra träffar ses 
vi och pratar politik med utgångspunkt 
i partiets ideologiska idéer. Vi lyssnar, 
diskuterar och lär oss mer ihop. Inga för-
kunskaper krävs. Observera att det under 
den här cirkeln är olika mötesdatum.  

Måndag 30 sept, kl 18.30
Söndag 13 okt, kl 18.30
Måndag 28 okt, kl 18.30
Söndag 10 nov, kl 18.30

Plats: Vänsterns hus 

CIRKEL:  NY I VÄNSTERN PÅ ARABISKA

Strålande att du har gått med i Vänster-
partiet. Du behövs och är varmt välkom-
men. I denna studiecirkel träffar du andra 
nya medlemmar och lär dig mer om vad 
Vänsterpartiet vill. Under fyra träffar ses 
vi och pratar politik med utgångspunkt 
i partiets ideologiska idéer. Vi lyssnar, 
diskuterar och lär oss mer ihop. Inga 
förkunskaper krävs. 
 

Måndag 4 nov, kl 18.30
Måndag 11 nov, kl 18.30
Måndag 18 nov, kl 18.30
Måndag 25 nov, kl 18.30

Plats: Vänsterns hus 

För nya medlemmar

7vmalmo.se/studier6
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TEORI: MARXISTISK GRUNDCIRKEL

En cirkel för dig som vill gå igenom 
grunderna i den marxistiska teorin. Vi 
går tillsammans igenom viktiga begrepp, 
ekonomiska teorier och historia. Vidare 
diskuteras hur marxismen kan förstås 
i dagens samhälle och hur vi kan ha 
användning för marxismen i vår politiska 
vardag.

• Start: 24 oktober 
Torsdag kl 18.30, fyra följande torsdagar
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Se facebookevenemang

• Start: 14 november  
Torsdag kl 18.30, tre följande torsdagar
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare:  Lisa Claesson och  

Petter Engvall

FACKLIGT: FACKLIG GRUNDCIRKEL FÖR KVINNOR

Facklig kamp är en självklarhet som vän-
sterpartist! Här är en cirkel för dig som är 
eller vi bli fackligt aktiv och identifierar 
dig som kvinna. Vi diskuterar strategier 
för kampen på arbetsplatser samt delar 
erfarenheter utifrån att vara kvinna och 
kämpa på arbetsplatser. Precis som i hela 
samhället så visar sig patriarkala struktu-
rer även inom arbestplats kampen därför 
är cirkeln separatistisk.

• Start: 20 november 
Onsdag kl 18:30, tre följande onsdagar
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Miranda Borgkvist

Nov

14
Okt

24

Nov

20

TEORI: VART ÄR EUROPA PÅ VÄG? – EN PROGRESSIV  
OCH EU-KRITISK STUDIECIRKEL

Det här är en studiecirkel för dig som 
tillsammans med andra vill lära dig mer 
om Vänsterpartiets syn på Europasamar-
betet och EU, och öka din kunskap om hur 
EU fungerar. Sveriges medlemskap i EU 
har varit en het och omdiskuterad fråga 
i Sverige allt sedan folkomröstningen 
1994, och har senaste året även seglat upp 
inom Vänsterpartiet. Kan EU användas 
för att bedriva vänsterpolitik eller ska vi 
fokusera på att stärka opinionen och folk
bildningen i Nej till EUperspektivet?  
Förhoppningen är att under öppna och 
nyfikna samtal vända och vrida på 
argumenten – alla åsikter och tankar är 
välkomna! Vi kommer diskutera vilka 
andra internationella samarbeten som är 
möjliga och hur vi skapar en värld som 
bygger på solidaritet och hållbarhet, inte 
marknadsintressen och kapitalism. 
Vi samlas under fyra onsdagar för att dis-
kutera texter ut antalogin ”Vart är Europa 
på väg – 16 texter om Europa”  

(finns endast som Ebok https://www.
solidaritetshuset.se/2019/05/06/vartar
europapavag16texteromeuropa, för 
dem som inte har möjlighet att läsa på 
surfplatta eller dator kan utskrift av  
boken ordnas). 
Alla medlemmar är välkomna och inga 
förkunskaper behövs.

• Start: 25 september
Onsdag kl 18.30, fyra följande onsdagar
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Ana Süssner Rubin  
ana.rubin@vansterpartiet.se

Genom att tillsammans undersöka både filosofiska, praktiska och 
samhälleliga frågor får vi en djupare förståelse av vänsterpolitik och 
lär samtidigt känna kamrater med andra erfarenheter än en själv.  
Alla cirklar är kostnadsfria men antalet platser är begränsade så glöm 
inte att anmäla dig på vmalmo.se/ zetkin eller malmo@vansterpartiet.
se eller på telefon 040-96 64 67.

Sept

25

Studiecirklar
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Sep

17VÄNSTERPARTIET OCH FACKET

Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott 
arrangerar ett öppet möte för alla medlem-
mar. Kom och lyssna på Vänsterpartiets 
facklige sekreterare Gunnar Westin som 
inleder om relationen mellan Vänster-
partiet och facket. Vi diskuterar fackliga 

frågor och vilka utmaningar vi ser på 
arbetsplatserna. 

Tisdag 17 sept kl 19.00-21.00
Plats: ABF Mosaiken, Porslinsgatan 3

Vänsterns samtalscaféer 
Vänsterpartiet Malmö arrangerar hela tiden dagsaktuella och politiska  
seminarier, diskussioner och paneler om de mest skilda frågor. Alltifrån  
författare, artister, eller aktivister bjuds in för att prata om ett viktigt 
ämne i en avslappnad miljö. Gilla Vänsterpartiet Malmö på facebook så 
får du senaste informationen som också publiceras på vmalmo.se

HÖGEREXTREMISM I NORDEN

Rosa Luxemburgstiftelsen arrangerar en 
föreläsningskväll om högerextremism i 
norden. Föreläsare från, Sverige, Tysk-
land, Norge och Danmark kommer och 
pratar om högerextremism historisk och i 
dagsläget.

Onsdag 13 november kl 18.30
Plats: Garaget, Lönngatan 30 

Nov

17

Nov

13

KLIMATFLYKTINGAR: IGÅR, IDAG OCH IMORGON

En konsekvens av klimatförändringar är 
stigande havsvattennivåer, torka öken-
spridning och kraftiga oväder. Gemen-
samt har dessa konsekvenser att människ-
or tvingas fly från dem. Förra året var 17 
miljoner människor är på flykt enbart på 
grund av naturkatastrofer. Människorna 
som tvingas fly blir bara fler och fler och 
frågan är vad vi kan göra för att hjälpa. 
Shora Esmailian, författare och journalist,  
har skrivit böcker och artiklar om klimat
flyktingar. Kom och lyssna när hon 
föreläser!

Tisdag 22 oktober kl 18.30
Plats: Poeten på hörnet 

Okt

22

VÄNSTERPARTIETS BOSTADSPOLITIK

Det råder bostadsbrist i flera svenska stä-
der, antalet människor som är bostadslösa 
ökar för varje år som går. En progressiv 
bostadspolitik ger inte bara bostad åt fler 
utan är även lösningen på segregation. 
Kom och lyssna på Vänsterpartiet Malmös 
riksdagsledamot Momodou Malcolm Jal-
low som pratar om bostadspolitik

Söndag 17 november kl 14.15–16.00
Plats:  Poeten på hörnetOkt

17MARXISM FÖR KVINNOR

Marxism för kvinnor är en separatistisk 
kväll för de som identifierar sig som kvin-
nor. Eftersom marxism är ett ämne där 
män ofta tar mycket utrymme är kursen 
separatistisk, och ämnar att skapa ett rum 
där kvinnor kan diskutera marxistisk 
teori. Marxism för tjejer berör framförallt 

grundteori, men även arbetsvärdelära och 
utopi. Det blir en härlig kväll på Expen i 
Malmö, full av lärande, trevliga och ut-
vecklande diskussioner, och såklart fika!

Torsdag 17 oktober kl 18.30
Plats: Vänsterns hus 

ÖPPNA SAMTALSKVÄLLAR

Vänsterpartiet Malmös Antirasistiska,  
Feministiska och Arabiska utskott bjuder 
in till samtalscaféer om hur vi utformar 
vår politik och når ut till hela befolkning-
en. Vi har mycket att vinna på att kunna 
nå ut med politiken till grupper som i var-
dagen inte är i kontakt med Vänsterpartiet. 
Till varje samtal kommer en förening 
bjudas in för att inleda med att berätta om 
sina erfarenheter och verksamheter håll 

utkik på Vänsterpartiets Malmös face-
booksida för mer information om vilka 
föreningar som kommer till träffarna.

Onsdag 2 oktober kl 18.30
Onsdag 6 november  kl 18.30
Onsdag 4 december  kl 18.30
Plats: Poeten på hörnet

Dec

4
Nov

6
Okt

2
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FACKLIG HELDAGSKONFERENS

Arbetsplatsarbetet har alltid varit viktigt 
för partiet. Det visar vi vänsterpartister  
genom att vara fackligt aktiva där vi 
arbetar, ta vårt ansvar för att stärka 
fackföreningarna som kamporganisation. 
Men fackföreningsrörelsens medlem-
mar och frågor har också en självklar och 
fram stående position i Vänsterpartiet. Vi 
är idag det enda parti i riksdagen som tar 
strid för en verklig arbetarpolitik! 

Välkommen till en dag där vi går  
igenom grunderna i partiets fackligt 
politiska arbete och talar om det aktuella 
politiska läget. Hur går vi vidare i kampen 
mot regeringens fackföreningsfientliga 
politik? En politik som idag öppet hotar 
såväl Lagen om anställningstrygghet 
(LAS) och som våra kollektivavtal. Kom 
och diskutera! Kursen är öppen för alla 
medlemmar och sympatisörer vi och  
bjuder på lunch och fika! 

Lördag 30 november kl 09.00–15.00
Plats: ABF Mosaiken, Porslinsgatan 3
Anmälan: Sista anmälningsdag är 23 nov. 
Du anmäler dig själv på Zetkin eller via 
mail till malmo@vansterpartiet.se. 
Arrangör: Fackliga utskottet (namn på 
inledare, håll utkik på vänsterpartiet  
Malmös facebooksida).

ORGANISATÖRSUTBILDNING

Vill du ta ett nytt steg i ditt engagemang? 
Har du idéer du vill att Vänsterpartiet 
ska genomföra och viljan att själv ha en 
organiserande roll? Kanske är du redan 
aktiv i en grupp i partiföreningen och vill 
bidra till att göra gruppen större. Då ska 
du gå V Malmös organisatörsutbildning i 
höst. Under fyra träffar i oktober och no-
vember, med en uppföljning i januari får 
du den kunskap, vägledning och praktisk 
övning som behövs för att bli en organi-
satör i Sveriges största Vförening. Inga 
förkunskaper krävs.

Träff 14 oktober, 28 oktober,  
11 november, 25 november och 13 januari
Föranmälan krävs, mejla  
malmo@vansterpartiet.se.  
Begränsat antal platser.

SOCIALISTISK HELDAGSKONFERENS 

I november arrangerar vi en socialistisk 
konferens där vi kommer diskutera och 
fördjupa oss i socialistiska teorier. Det 
kommer att vara fyra inledare som förelä-
ser om fyra teman med följande rubriker:
•  ˙Människan i socialismen?
•  ˙Historiematerialistisk fördjupning
•  ˙Marx och staten 
•  ˙Marxistisk värdeteori
Missa inte det här unika tillfälle att få 
en fantastisk djup och bred marxistisk 
heldag. Kursen är gratis och vi bjuder på 
lunch och fika. 

Söndag 24 november, kl 09.00–16.00
Plats: Kvarnby folkhögskola Gullvik,  
Västra Hindbyvägen 14
Anmälan: Sista anmälningsdag är 15 nov.  
Du anmäler dig själv på Zetkin eller via 
mail till malmo@vansterpartiet.se. 
Arrangör: Studieutskottet (namn på 
föreläsare, håll utkik på vänsterpartiet 
Malmös facebooksida).

VÄNSTERPARTIET: SÅ FUNKAR DET 

Se under rubriken ”För nya medlemmar” så hittar du mer information om denna  
endagskurs för nya medlemmar. 

Nov

24

Kurser
Under hösten arrangerar vi fyra kurstillfällen som passar bra för alla 
medlemmar. Alla våra kurser är kostnadsfria och vi står för såväl inne-
håll som logi men antalet platser är begränsat så anmäl dig i tid.

Nov

30

1312

Nov

25
Jan

13
Okt

14
Nov

11
Okt

28
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Kalendarium
I denna kalender ser du en sammanställning över alla Vänsterpartiet Malmö  
studiestarter under hösten. Alla studier är i Malmö om inte annat anges.  
Se i broschyren för närmare information om respektive aktivitet.
  

Det händer något på  
ABF Malmö nästan varje dag!  

Följ oss på Facebook och  
Instagram

F
O

T
O

: T
E

S
S

A
N

 LÜ
C

K
E

/C
C

Vänsterpartiet Malmö samarbetar med ABF i alla sina studier.

SEPT Måndag  16 september Träff för nya medlemmar
 Tisdag  17 september Vänsterpartiet och facket
 Onsdag  25 september Vart är Europa på väg? 1
 Måndag  30 september Ny i vänstern 1

OKT  Onsdag  2 oktober  Öppet samtal med Antirasistiska Feministiska och 
Arabiska utskotten/Vart är Europa på väg? 2

 Måndag  7 oktober Träff för nya medlemmar
 Onsdag  9 oktober Vart är Europa på väg? 3
 Söndag  13 oktober Ny i vänstern 2
 Onsdag  16 oktober Vart är Europa på väg? 4
 Torsdag  17 oktober Marxism för kvinnor 
 Söndag  20 oktober Vänsterpartiet så funkar det!
 Tisdag  22 oktober Klimatflyktingar 
 Torsdag  24 oktober Marxistisk grundcirkel 1
 Måndag  28 oktober Ny i vänstern 3
 Torsdag  31 oktober Marxistisk grundcirkel 2

NOV  Måndag  4 november Ny i vänstern på arabiska 1
  Onsdag  6 november  Öppet samtal med Antirasistiska Feministiska och 

Arabiska utskotten
 Torsdag  7 november Marxistisk grundcirkel 3/Träff för nya
 Söndag  10 oktober Ny i vänstern 4/Vänsterpartiets bostadspolitik
 Måndag  11 november Ny i vänstern på arabiska 2
 Onsdag  13 november Rosa Luxemburgstiftelsen: Kväll om högerextremism  
 Torsdag  14 november  Marxistisk grundcirkel 4            
 Måndag  18 november Ny i vänstern på arabiska 3
 Onsdag  20 november Facklig grundcirkel för kvinnor 1
 Söndag  24 november Marxistisk konferens
 Måndag  25 november Ny i vänstern arabiska 4
 Onsdag  27 november Facklig grundcirkel för kvinnor 2
 Lördag  30 november Facklig konferens

DEC Måndag 4 december Träff för nya
  Onsdag  4 december  Öppet samtal med Antirasistiska Feministiska och 

Arabiska utskotten 
Facklig grundcirkel för kvinnor 3

 Lördag  7 december Vänsterpartiet: Så funkar det!
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Vänsterpartiet Malmö
vmalmo.se

Folkviljan. Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen.

Välkommen till  
Socialistisk konferens!
 
En heldagskurs med politisk fördjupning, under dagen erbjuds  
föreläsningar på tema

•  Människan i socialismen?

•  Historiematerialistisk fördjupning

•  Marx och staten 

•  Marxistisk värdeteori

24 nov 
Kvarnby folkhögskola Gullvik, Västra hindbyvägen 14
 
Anmäl dig på zetk.in eller via malmo@vansterpartiet.se


