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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, för 
bättre arbetsvillkor, mot sexism och rasism, för bättre skolor för våra barn och bostäder 
för alla. Det är 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 småkakor och kamraters nytänkande frågor, som vi har kraft 
och ork att drömma om en annan värld. I väntan på att kaffebryggaren ska koka klart har vi 
tid att analysera och förstå, men också prata om de bästa strategierna eller komma på 
politiska 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. 
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Utöver de studier du hittar i denna studiebroschyr ordnas många spännande och 
intressanta politiska träffar av våra arbetsgrupper under terminen. En del av dessa hittar 
du i studiefoldern, men håll utkik i Folkviljan, vmalmo.se och i sociala medier för att vara 
uppdaterad om det senaste. Studierna vi erbjuder i studiefoldern har Vänsterpartiets 
studieutskott samt andra av våra utskott 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, öppna föredrag och endagskurser. Studierna 
organiseras av Vänsterpartiet Malmös 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: vansterpartietmalmo

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 bla våra kurser, cirklar och vänstercaféer) 
b) mejla till malmo@vansterpartiet.se och ange namn och telefonnummer samt vilka studier 
du vill delta på. 
c) mejla cirkelledaren eller kursansvarig som sen kontaktar dig ungefär en vecka 
innan kursstart med mer information. 
d) ring till Vänsterpartiet Malmö på nr: 040-966467
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Var hålls utbildningarna? 
Om inte annat nämns så är vi på Vänsterns hus, Nobelvägen 51 (nära Södervärn). Ibland är vi på 
Jesusbaren (Falsterbogatan 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 välkommen 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.



FÖR NYA MEDLEMMAR
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 Vänsterpartiet för att hitta rätt. 

TRÄFFAR FÖR NYA

TIDER

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

• Torsdag 12 mars, kl. 18.30 - 20.00

• Måndag 6 april, kl. 18.30 - 20.00

• Måndag 11 maj, kl. 18.30 - 20.00

• Måndag 8 juni, kl. 18.30 - 20.00

   Plats: Vänsterns hus
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Strålande att du har gått med i Vänsterpartiet! Du behövs och är varmt välkommen. 
I denna studiecirkel träffar du andra nya medlemmar och lär dig mer om vad Vänsterpartiet vill. 
Under två träffar ses vi och pratar dels politik med utgångspunkt i partiets ideologiska idéer, dels 
aktivism och hur vi kan förändra samhället. Inga förkunskaper krävs.

NY I  VÄNSTERN

• Tisdag 5 maj, kl. 18.30 - 20.30

• Tisdag 12 maj, kl. 18.30-20.30

• Plats: Vänsterns hus 

KORTCIRKELN
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En snabbkurs för dig som är ny eller nygammal medlem där vi under en hel eftermiddag går 
igenom Vänsterpartiets grundläggande ideologi och politik. Vi berättar om vår organisation och 
hur just du kan aktivera dig och göra en insats för ett bättre Malmö och en bättre värld.  Anmälan: 
Observera att sista anmälan är fredag 20 mars respektive fredag 10 april. 

SÅ FUNKAR  DET
VÄNSTERPARTIET:

Så funkar det 1
• Söndagen 29 mars, kl. 12:30-16:00
  Plats: I Malmö (exakt var meddelas innan kurserna) 

Lorem ipsumSå funkar det 2
• Lördag 18 april, kl. 12:30-16:00
  Plats: I Malmö (exakt var meddelas innan kurserna) 

   8



9   

FÖREDRAG
Under våren arrangerar vänsterpartiet, dess utskott, arbetsgrupper och stadsdelsgrupper 
föredrag på aktuella teman. Här nedan listas redan klara föredrag, håll utkik på vänsterpartiet 
Malmös hemsida, facebook-sida och Zetkin för fler spännande föredrag. Alla föredrag är 
öppna och gratis, med kaffe och kakor.

Europarådets No hate parliamentary alliance 
och Antirasism i bostadspolitik 
Dag: söndagen 22 mars
Tid: kl. 17.30  
Plats: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65B, Malmö
Momodou Jallow

Asylkommissionen: Kampen för kunskap 
och en humanistisk asylpolitik 
Dag: söndagen 5 april, kl. 17.30
Plats: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65B, Malmö
Anna Lundberg

Muslimska kvinnor och rasism mot muslimer 
Dag: söndagen 26 april, kl.17.30 
Plats: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65B, Malmö
Nina Jakku

Anti-svart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden 
Dag: söndagen 17 maj, kl. 17.30
Plats: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65B, Malmö
Sima Wolgast
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STUDIECIRKLAR
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 ofta begränsade. Glöm därför inte att 
anmäla dig.

DEN FACKLIG-POLITISKA VÄNSTERSKOLANS PROGRAM  2020
Onsdag 18/3 kl. 18.30 
Den svenska modellens olika delar 
och utmaningarna som denna 
står inför idag.

Onsdag 15/4 kl. 18.30 
Lönekampen i den fackliga avtalsrörelsen. 
Hur fungerar lönebildningen på svensk 
arbetsmarknad och vilka utmaningar 
står fackföreningsrörelsen inför 
i kampen för att minska klyftorna?

Onsdag 13/5 kl. 18.30
LAS-utredningen och hotet mot 
anställningstryggheten. Den 
pågående utredningen om LAS 
medför stora risker för angrepp på 
anställningstryggheten.

Onsdag 9/9 kl. 18.30 
Hur bildar vi opinion för löntagarperspektivet?  

Onsdag 14/10 kl. 18.30 
Vad är alternativet till marknadsutsättningen 
av den offentliga välfärden? 
Hur fungerar konkurrensutsättningen 
av välfärden? 

Onsdag 11/11 kl. 18.30 
Rekryterings- och organiseringsmetoder: 
Hur bygger vi en starkare fackföreningsrörelse 
och ett större vänsterparti?



11   

Studiecirkeln är öppen för alla, men speciellt välkomna är ni som är 
intresserade av att i framtiden ingå och arbeta med socialpolitiska 
utskottet. Det finns begränsat antal platser så först till kvarn gäller. 
Föranmälan sker i första hand via Zetkin.

23 mars kl. 18.30 Vad är socialpolitik?
Vi inleder vår studiecirkel med att 
utforska socialpolitik i en svensk kontext.

6 april kl. 18.30 Välfärd och hemlöshet
Vi dyker ner i studiecirkelns första tema 
och diskuterar hemlöshet i samtida Sverige.

4 maj kl. 18.30 Deltagande och demokrati
Varje dag formas världen vi bor i. 
Under kursens tredje träff diskuterar vi 
vad aktörskap och delaktighet innebär i 
offentliga rum.

18 maj kl 18.30 Deltagande i praktiken.
Vi går på studiebesök för att ge teorin 
en praktisk förankring, och fördjupa oss i 
arbetet med delaktighet och socialpolitiska 
frågor i praktiken.

1 juni Socialgeografi och hälsa
Under denna träff tittar vi på vad 
socialpolitik innebär för vår hälsa.

8 juni kl. 18.30 Reflektion och Planering
Vi avslutar studiecirkeln med att blicka 
framåt: mot socialpolitiska utskottet!

SOCIALPOLITISKA UTSKOTTET

Är du intresserad kontakta Maria Hansson Aspman på: maria.aspman@gmail.com
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UTSKOTT OCH STADSDELSGRUPPER
Glöm inte att aktivera dig i några av vänsterpartiet Malmös tematiska utskott, eller geografiskt 
organiserade stadsdelsgrupper. Du hittar information om träffar på www.vmalmo.se/aktuellt/
kalendarium/ eller vår facebooksida: vansterpartietmalmo

Antirasistiska utskottet
Antirasistiska utskottet träffas i regel andra söndagen i månaden.
Inbokade möten under våren är:

•Söndagen den 22/3, kl. 16.00: tema – aktivism och framtidskommissionen
•Söndagen den 12/4, kl. 16.00
•Söndagen den 10/5, kl. 16.00
•Söndagen den  14/6, kl. 16.00

Vänsterns bokcirkel
Bokcirkeln träffas första måndagen i månaden och diskuterar en skönlitterär bok som vi har 
läst och vi turas om att välja böcker. Vi läser allt, från klassiker från alla världsdelar till det mest 
moderna, svårt och lätt. Kommande möten:  

•Måndagen den 3/2, 18.00 - 20.15
•Måndagen den 30/3, 18.00 - 20.15
•Måndagen den 27/4, 18.00 - 20.15
•Måndagen den 25/5, 18.00 - 20.15
Är du intresserad kontakta Eva Svegborn på esvegborn@hotmail.com för mer information.

För mer information kontakta Anders Neergaard på neergaard.anders@gmail.com
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Bostadspolitiska utskottet 
Bostadspolitiska utskottet har möte första tisdagen i varje månad, förutom juli. Alltid kl 
18.30 på Vänsterns hus. För våren 2020 gäller:

•Tisdagen den 3 mars, kl. 18.30: Tema – Mallbo och ”social housing”
•Tisdagen den 7 april, kl. 18.30: Tema – Självförvaltning och MKB
•Tisdagen den 5 maj, kl. 18.30: Tema – ev Rosengårdsfastigheter
•Tisdagen den 2 juni, kl. 18.30: Tema – Delrapport “Malmö 2040”

Bostadspolitiska utskottet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att under våren 2020 ta fram 
en vision om ett framtida Malmö med fokus på bostäder och stadsplanering: Malmö 2040. 
Gruppen är öppen för alla intresserade. Möten kommer att hållas ca en gång per månad.

För mer information kontakta Mats Billberg Johansson på: mats@billbergjohansson.se

Fackliga utskottet 
Fackliga utskottet kommer hålla i olika event  och möten under våren och du är hjärtligt 
välkommen!
• Facklig träff för nya medlemmar och sympatisörer i vår och i höst. 
• Särskild grundcirkel för kvinnor.
• Temamöten en gång i månaden. 

För information kontakta Patrik Strand på: patrik.strand@vansterpartiet.se
Uppdatering kring tid och datum finner du på vmalmo.se/kalendarium. 
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KALENDARIUM
I denna kalender ser du en sammanställning över Vänsterpartiet Malmös studiestarter och föredrag 
under våren. Alla studier är i Malmö om inte annat anges. Se i broschyren för närmare information 
om respektive aktivitet. För utskottsmöten se broschyren eller kalendariet på vmalmo.se

  Torsdag 12/3
  Tid: kl. 18:30-20:00 
  Träff för nya medlemmar

  Onsdag 18/3 
  Tid: kl. 18.30  
  Facklig-politisk vänsterskola,
  den svenska modellen 

  Söndag 22/3
  Tid: kl. 17.30 
  Antirasism i bostadspolitik 
  och i Europarådets No hate 
  parliamentary alliance med 
  Malcolm Momodou Jallow

  Söndag 29/3
  Tid: kl. 12:30-16:00 
  Så funkar det

MARS
  Söndagen den 5/4
  Tid: kl. 17.30 
  Asylkommissionen: Kampen
  för kunskap och en humanistisk
  asylpolitik med Anna Lundberg

  Måndag 6/4
  Tid: kl. 18:30-20:00 
  Träff för nya medlemmar

  Onsdag 15/4 
  Tid: kl. 18.30 
  Facklig-politisk vänsterskola,
  lönekampen i den fackliga 
  avtalsrörelsen

  Lördag 18/4 
  Tid: kl. 12:30-16:00
  Så funkar det

  Söndag 26/4, kl. 17.30  
  Muslimska kvinnor och rasism
  mot muslimer med Nina Jakku

APRIL

En röd tråd i kampen för ett rättvisare 
samhälle är vikten av analys och vikten 
av aktivism. Är det möjligt att tänka sig 
kritiken av kapitalismen och kampen för 
socialism utan tänkare som Karl Marx 
och Rosa Luxemburg? Är det möjligt 
att tänka sig kritiken av patriarkatet 
och kampen för feminism utan Simone 
de Beauvoir och Chandra Mohanty? 
Är det möjligt att tänka sig kritiken av 
rasism och den antirasistiska kampen 
utan Ambalavaner Sivanandan och 
Angela Davis? Är det möjligt att tänka 
sig ekosocialism utan Carolyn Merchant 
och John Bellamy Foster? 

Utan studier ingen 
samhällsförändring!
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Tisdag 5/5, kl. 18.30-20.30
NY I VÄNSTERN: Del 1

Måndag 11/5, kl. 18:30-20:00
Träff för nya medlemmar

Tisdag 12/5, kl. 18.30-20.30
NY I VÄNSTERN: Del 2

Onsdag 13/5 kl. 18.30
Facklig-politisk vänsterskola, 
LAS-utredningen och hotet mot 
anställningstryggheten

Söndag 17/5, kl. 17.30 
Anti-svart rasism och 
diskriminering på 
arbetsmarknaden, 
med Sima Wolgast

MAJ
Måndag 8/6
Tid: kl. 18:30-20:00 
Träff för nya medlemmar

JUNI

Onsdag 9/9 
Tid: kl. 18.30
Facklig-politisk vänsterskola, 
Hur bildar vi opinion för 
löntagarperspektivet? 

Onsdag 14/10 
Tid: kl. 18.30
Facklig-politisk vänsterskola, vad är 
alternativet till marknadsutsättningen 
av den offentliga välfärden? 

Onsdag 11/11 
Tid: kl. 18.30
Facklig-politisk vänsterskola, 
Rekryterings- och 
organiseringsmetoder.

HÖSTEN  2020

Vänsterpartiets och vänsterns projekt för rättvisare samhällen kräver både teori och praktik – det 
är därför studier är så viktiga. Vi hoppas att du ska hitta något intressant i studiefoldern, men också 
att du ska se den som inspiration för vidare studier. Det innebär också att vi så mycket som möjligt 
stödjer initiativ till fler föredrag, studiecirklar etc.

Har du en idé?
Är du sugen?

Kontakta då studieutskottet  
Miranda Borgkvist, Lisa Claesson 
och Anders Neergaard. Du når oss 
lättast på malmo@vansterpartiet.
se (040-96 64 67) och 
neergaard.anders@gmail.com 
mobil nr: 0708-183196. 

Häng med!!!
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Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 | 040-96 64 67
malmo@vansterpartiet.se | vmalmo.se

Bli aktiv
Läs mer på vmalmo.se
om hur du kan engagera dig

Följ oss
Facebook: vansterpartietmalmo
Facebook grupp: vmalmo.se/fbgrupp
Instagram: malmovanstern
Twitter: malmovanstern

Donera
Swisha en summa via 
123 173 33 85 
eller till bankgiro: 5434-4015

Studiebroschyren är en del av skriftserien Folkviljan 
som ges ut av Vänsterpartiet Malmö.
Ansvarig utgivare är Lisa Claesson.

DU BEHÖVS! 
Vi vill ha jämlikhet och vi vet att det går.
Tillsammans kämpar vi och lär! 
Tillsammans kan vi förändra!


