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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 klimat-
politik 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 ekonomisk 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 år är det EU-val och trots att många i 

Sverige är kritiska till den högerpolitiken 
och rasismen som EU utgörs av vill media 
och liberala politiker gärna framställa EU 
som ett självklart projekt. Under våren 
kommer vi att storsatsa på samtal och 
föreläsningar om hur EU fungerar och hur 
EU:s styrningssätt påverkar våra liv, vad 
gäller allt från asylrätt till arbetsvillkor. 
Det är vår demokratiska rättighet att för-
stå på vilket sätt EU fungerar när vi röstar 
i vår. Våra vänstercafeer 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 studiefol-
dern 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 
medlems- och studieutskott i samarbete 
med andra grupper i Vänsterpartiet. Vi 
informerar om förändringar och annat 
som kan komma att hända på vmalmo.se 
men också på vår facebooksida.

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.

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.  

Cirkelledaren eller kursansvarig kontaktar 
dig ungefär en vecka innan kursstart med 
mer information.

Var hålls utbildningarna?
Om inte annat nämns så är vi på Vän-
sterns hus, Nobelvägen 51 (nära Söder-
värn). Ibland är vi på Jesusbaren (Falster-
bogatan 27B), Sofielunds Kollektivhus 
(Sofielundsvägen 71), Poeten på Hörnet 
(Södra Förstadsgatan 65) eller på Garaget 
(Lönngatan 30).

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  
040-96 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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För nya medlemmar | sid  6 
Studiecirklar | sid 8
Vänsterns samtalscaféer | sid 10
Föreläsarworkshop | sid 10
Kurser | sid  13
Kalendarium | sid 15
Vänsterskolan | sid  16

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 våren.

Söndag 24 feb, kl 09.00–15.45 eller
Söndag 12 maj, kl 09.00–15.45
Plats: I Malmö (exakt var meddelas innan 
kurserna) 
Anmälan: Obs! sista anmälan fredag 15 feb 
resp. fredag 3 maj på vmalmo.se/zetkin 
eller malmo@vansterpartiet.se 
Kursledare: Patrik Munthe, Felicia Mulinari, 
Lisa Claesson, Petter Engvall.

Maj

12
Feb

24

Vänsterpartiet arrangerar under våren såväl träffar för nya medlemmar, 
studiecirkeln Ny i vänstern som endagsutbildningen Vänsterpartiet – så 
funkar det. Vill du kan du också ta en egen fika med aktivister i Vänster-
partiet 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 30 jan, kl 19.00
Onsdag 20 mars, kl 19.00
Onsdag 29 maj, kl 19.00
Plats: Vänsterns hus 
Anmälan: Ej nödvändigt, men anmäl dig 
gärna på Zetkin eller meddela om du 
kommer på malmo@vansterpartiet.se

Maj

29
Mars

20
Jan

30

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 
förkunskaper krävs. 

•	 Start 4 mars
Tid: Måndag 4 mars kl 18.30–20.30  
(4 måndagar i rad)
Plats: Vänsterns hus 

Mars

4För nya medlemmar

7vmalmo.se/studier6
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InternAtIOnell SOlIDArItet: PAleStInA

Kampen mot ockupationen av Palestina 
har pågått länge och är minst lika viktig 
idag. Samtidigt som murbyggen och våldet 
mot det palestinska folket intensifieras är 
det allt tystare i Sverige om ockupationen. 
Solidariteten med Palestina är också en 
symbol för solidariteten med alla världens 
kämpande folk. Vi erbjuder här en cirkel 
för dig som vill ha grunden kring Pales-
tinakonflikten och vidare i cirkeln också 
diskutera visioner kring fred, demokrati 
och självbestämmande i framtiden. 

•	 Start 14 mars 
Tid: Torsdag 14 mars, kl 19.00,  
varannan vecka, fyra tillfällen
Plats: Vänsterns hus 
Cirkelledare: Ahmed Samir 

BOStAD: rättIgHet eller HAnDelSVArA

Det sägs att bostad ska vara en rättighet 
men både hemlöshet och bostadslöshet 
ökar idag i Sverige. Går det att bygga 
billiga bostäder för alla? Vilka intressen 
finns det som gör att sådana bostäder inte 
byggs? På vilka sätt hänger bostadsfrå-
gan ihop med miljö, segregation, rasism, 
klassamhälle och kön? Vilka visioner har 
vänstern om framtidens städer? Under 
fyra träffar samlas vi för att prata om 
den kanske mest grundläggande frågan 
i våra liv, bostad, och hur kampen för 
rätten till bostad hänger ihop med andra 
kamper.

•	 Start 1 april
Tid: Måndag 1 april, kl 19.00,  
fyra måndagar i rad. 
Plats: Vänsterns hus 
Cirkelledare: Vänsterpartiets  
bostadsutskott. 

teOrI: rASISM + KlASS = SAnt

Klassklyftorna ökar samtidigt som var-
dagsrasismen blir allt mer aggressiv.  
I denna studiecirkel tar vi oss an rasismen  
och klassamhället som strukturer i 
samhället som formar varandra och 
liven vi lever. Vad tjänar kapitalismen på 
gränser och rasistiskt våld? På vilka sätt 
formar klass vilka människor som görs 
till främmande? Och framförallt, hur kan 
vi bygga den antirasistiska rörelse för 
rättvisa som vi så mycket behöver?

•	 Start 8 maj 
Tid: Onsdag 8 maj, kl 18.30, fyra gånger  
varannan onsdag
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Felicia och Paula Mulinari

Mars

14

April

1

Maj

8

BöCKer: KAPItAlet, öVerHeten OCH AllA VI AnDrA

Ojämlikheten skenar. Kapitalet, överheten 
och alla vi andra är en skarp analys av 
dagens svenska klassamhälle där kapitalet 
och ett litet övre skikt tar hand om en allt 
större del av samhällets resurser. Den 
visar också vad som krävs för att ändra 
utvecklingens riktning och vilka sociala 
krafter som kan göra det. Författaren 
Göran Therborn är professor emeritus i 
sociologi vid universitetet i Cambridge 
och har länge forskat kring ojämlikhet, 
klassamhälle och den härskande klassen. 

På ett läsvänligt språk undersöker han var 
klassamhället idag är på väg och hur vi 
kan organiseras oss för att göra samhället 
mer rättvist. 

•	 Start 12 feb
Tid: Tisdag 12 feb, kl 18.00,  
fyra tisdagar i rad
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Pierre Kraus

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 maila 
malmo@vansterpartiet.se eller på telefon 040-96 64 67.

Feb

12

Studiecirklar
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Feb

27

Feb

13runDVAnDrIng På ArBetSrörelSenS ArKIV 

Rundvandringen börjar med en timme  
årsmötesförhandlingar. Roger Johansson 
från Arbetarrörelsens Arkiv berättar där-
efter om arbetarrörelsens radikala fackliga  
rötter i Malmö och visar runt i arkivet. 
Roger är universitetslektor i historia vid 
Malmö högskola.

Tid: Onsdag 13 feb, kl 18.30
Plats: Arbetarrörelsens arkiv,  
Porslinsgatan 3
Arrangör: Fackliga utskottet

AntIFASCIStISK KAMP I BrASIlIen

Den 5 februari har Jair Bolsonaro suttit 
vid makten i Brasilien i hundra dagar. Han 
hatar arbetare, svarta, queers och kvinnor 
och driver en politik som gynnar de allra 
rikaste. Samtidigt pågår för fullt en spretig 
men massiv rörelse av fackliga kamper, 
klimataktivister, feminister och antirasis-
ter för att stoppa den allt mer fascistiska 
utvecklingen i Brasilien. Izabel Cristina 
Silva, lärare och facklig aktivist från 
Brasilien, nu bosatt i Sverige och Max Da 
Rocha, vänsterpartist och förskollärare 
föreläser. 

Tid: Onsdag 27 feb, kl 18.00
Plats: Poeten på hörnet, Södra förstads-
gatan 65 

Vänsterns samtalscaféer 
Vänsterpartiet Malmö arrangerar hela tiden dagsaktuella och poli-
tiska 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. Genom att gilla Vänsterpartiet 
Malmö på facebook kan du hitta den senaste informationen som 
också publiceras på vmalmo.se

eu:S HOt MOt VälFärDen 

EU driver på för privatisering och 
nedskärningar av den offentliga sektorn 
i Sverige och alla andra länder. Sara 
Svensson, gruppledare i Vänsterpartiet 
Skånes regiongrupp och Ana Rubin, aktiv 
i Vårdförbundet talar om hur vi bygger 
motståndet mot EU och mot nedmonte-
ringen av välfärden.

Tid: Tisdag 5 mars kl 18.30
Plats: Mosaiken, Porslinsgatan 3. 

VänSterPArtIet OCH eu

Joel Nordström är aktivist i Vänsterpartiet  
Malmö och har under det senaste året 
praktiserat och arbetat för Vänsterpartiet 
i Bryssel. Under tre föreläsningar kommer 
Joel att berätta om EU och sina erfarenheter 
inifrån parlamentet. Föreläsningarna kom-
mer bland annat ta upp varför Vänsterpar-
tiet är emot EU, hur EU:s migrationspolitik 
fungerar och vad som har hänt efter Brexit. 
Anmäl dig gärna på Zetkin men föreläs-
ningarna är öppna för alla som vill komma. 
Föreläsningarna är obundna av varandra 
men kom gärna på alla för att få en 
heltäckande bild av EU och Vänsterpartiet 
inom EU. 

•	 Start 3 april
Tid: Onsdag 3 april, 10 april och 17 april, 
kl 18.30
Plats: Poeten på hörnet, Södra förstads-
gatan 65 

April

17
April

10
April

3

Mars

5
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VISIOner För en HuMAn FlyKtIngPOlItIK

Samtidigt som rasismen får allt mer makt 
i parlamenten och på gatan har flykting-
politiken under de senaste 20 åren blivit 
allt mer repressiv, nationalistisk och ra-
sistisk. När varje kamp tycks vara att inte 
försämra eller utarma flyktingrätten ännu 
mer är det viktigt att komma ihåg att vi 
inte bara vill ha det mindre dåligt, utan att 
vi drömmer om en helt annan solidarisk 
värld. Tove Karnerud och Patricia  
Escalante, aktivister i Vänsterpartiet 
Malmö samtalar.

Tid: Måndag 20 maj, kl 19.00
Plats: Ej bestämt, se hemsidan eller 
facebook  

AntIrASIStISKA KVällAr

Antirasistiska utskottet organiserar en rad 
antirasistiska temakvällar under våren, 
med föreläsningar, samtal och diskus-
sioner. Följ Vänsterpartiet Malmö på 
Facebook eller maila för mer information.

Föreläsarworkshop
Under en halvdag kommer vi att ha en 
föreläsarworkshop om innehåll och metod 
kring Vänsterpartiet Malmös kärnfrågor. 
Kursen riktar sig till dig som är intresserad 
av att vara en del av att utföra Vänster-
partiets grundstudier. Tillsammans jobbar 
vi med tekniker för inkluderande metoder  
sedan sitter vi ämnesgrupper och jobbar 
med innehållet i föreläsningarna. Grup-
perna som vi jobbar i kommer vara, socia-
lism, feminism, organisation, antirasism 
och miljö/klimat.

Tid: Lördag, 9 februari, kl 09:00-13:00
Plats: Vänsterns hus,Nobelvägen 51
Anmälan: Du anmäler dig själv på Zetkin 
eller via mail till  
malmo@vansterpartiet.se.
Arrangör: Studieutskottet

Maj

20

Feb

9

VänSterSKOlAn 

Vänsterskolan är för dig som vill fördjupa 
dig inom ett av Vänsterpartiet Malmös 
kärnämnen. Våra utskott ordnar en heldag 
med spännande diskussioner och föreläs-
ningar, du väljer det ämne som passar just 
dig. Under dagen kommer vi ha sex olika 
spår, du väljer ett av dessa spår. Vi äter 
lunch och fika tillsammans. Kursen hålls 
på Sofielunds folkets hus. De spår som 
finns att välja på är fackligt, feministiskt, 
bostadspolitiskt, antirasistiskt, miljö/
klimat eller kursen Så funkar det som är 
en introduktion till Vänsterpartiet Malmö. 
Kursen är gratis och vi bjuder på lunch 
och fika.  

Tid: Söndag 24 feb, kl 09.00–16.00
Plats: Sofielundsfolkets hus
Anmälan: Sista anmälningsdag är 15/2 
2019. Du anmäler dig själv på Zetkin eller 
via mail till malmo@vansterpartiet.se. 
Arrangör: Studieutskottet

VänSterPArtIet: Så FunKAr Det 

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

Kursen den 24 februari arrangeras  
som en del av Vänsterskolan, se annons på baksidan.

Feb

24

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

Maj

12
Feb

24
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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.
 
JAn Onsdag  30/1 Träff för nya medlemmar 

FeB Tisdag  12/2 Kapitalet, överheten och alla vi andra 1
 Onsdag  13/2  Rundvandring på arbetsrörelsens arkiv 
 Tisdag  19/2  Kapitalet, överheten och alla vi andra 2
 Söndag  24/2 Vänsterskolan
 Söndag  24/2 Vänsterpartiet: Så funkar det
 Tisdag  26/2 Kapitalet, överheten och alla vi andra 3
 Onsdag  27/2 Antifascistisk kamp i Brasilien 

MArS Måndag  4/3  Ny i vänstern 1
 Tisdag  5/3 Kapitalet, överheten och alla vi andra 4
 Tisdag  5/3 EU:s hot mot välfärden
 Måndag  11/3 Ny i vänstern 2
 Torsdag  14/3 Internationell solidaritet: Palestina 1
 Måndag  18/3 Ny i vänstern 3
 Onsdag  20/3 Träff för nya medlemmar
 Måndag  25/3 Ny i vänstern 4
 Torsdag  28/3 Internationell solidaritet: Palestina 2

APrIl Måndag  1/4 Bostad: Rättighet eller handelsvara 1
 Onsdag  3/4  Vänsterpartiet och EU 1
 Måndag  8/4 Bostad: Rättighet eller handelsvara 2
 Onsdag  10/4  Vänsterpartiet och EU 2
 Torsdag  11/4 Internationell solidaritet: Palestina 3
 Måndag  15/4 Bostad: Rättighet eller handelsvara 3
 Onsdag  17/4 Vänsterpartiet och EU 3
 Måndag  22/4  Bostad: Rättighet eller handelsvara 4
 Torsdag  25/4 Internationell solidaritet: Palestina 4

MAJ Onsdag  8/5 Rasism + Klass = sant 1
 Söndag  12/5 Vänsterpartiet: Så funkar det
 Tisdag  14/5 EU:s hot mot kollektivavtalen
 Måndag  20/5 Visioner för en human flyktingpolitik
 Onsdag  22/5 Rasism + Klass = sant 2
 Tisdag  28/5   Feminism och psykologi
 Onsdag  29/5 Träff för nya medlemmar

JunI Onsdag  5/6 Rasism + Klass = sant 3
 Onsdag  19/6  Rasism + Klass = sant 4

Det händer något på  
ABF Malmö nästan varje dag!  

Följ oss på Facebook och  
Instagram
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Vänsterpartiet Malmö samarbetar med ABF i alla sina studier.
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Vänsterpartiet Malmö
vmalmo.se

en heldagskurs med politisk fördjupning, under dagen  
erbjuds heldag med något av följande utskott
•  Fackliga
•  Antirasistiska
•  Bostadspolitiska
•  Feministiska 
•  Miljö- och klimat
•  Vänsterpartiet så funkar det

24 februari 
Sofielunds folkets hus
9.00–16.00
Anmäl dig på zetk.in eller via malmo@vansterpartiet.se

Folkviljan. Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

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

Välkommen till 
Vänsterskolan!


