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Praktisk information
Här hittar du våra studier; cirklar, tema-träffar, 
öppna föredrag och endagskurser. Studierna 
organiseras av Vänsterpartiet Malmös studie-
utskott i samarbete med andra grupper i  
Vänsterpartiet. Vi informerar om föränd-
ringar 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 be-
gränsade. 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 bland annat 
våra kurser, cirklar och vänsterkaféer) 
b) mejl till malmo@vansterpartiet.se där du 
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 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 (Lönn gatan 30). 

Vilka tider gäller? 
Starttider anges vid varje träff. 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 ring 040-96 64 67.

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 
sexism och rasism och för bättre skolor för våra barn och bostäder 
för alla. 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 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, studi-
erna 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. 

Utöver studieutskottets program i denna studiebroschyr ordnas 
många spännande och intressanta politiska träffar och seminarier av 
våra utskott och 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).

xxx  |  xxxxx
Kamp och bildning                                                       VÄNSTERPARTIET MALMÖS STUDIEPROGRAM



3 FOLKVILJAN  • NR 4 2020

Vänsterpartiet arrangerar under hösten olika former av studier för nya medlemmar
Ny inom Vänstern: Introduktionsträff
Ny inom Vänstern: Studiecirkel
Ny inom Vänstern: Halvdagskurs

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.
Kontakta Anders Neergaard (neergaard.anders@gmail.com), sammankallande i studieutskottet.

För nya medlemmar

Ny inom vänstern:  
Introduktionsträffar 
För dig som är nyfiken på att veta vad Vänsterpartiet Malmö 
är, vilka frågor vi arbetar med och vad du kan engagera dig i. 
●  Måndag 14/9, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 28/9, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 12/10, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 26/10, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 9/11, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 9/11, kl. 18.30-20.00
●  Plats:  Vänsterns hus,  

vill man ha en digital zoom-träff, kontakta Anders 
Neergaard (neergaard.anders@gmail.com).

Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 
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 Vänster partiet 
vill. Under två träffar ses vi och pratar dels politik med ut-
gångspunkt i partiets ideologiska idéer, dels aktivism och hur 
vi kan förändra samhället. Vi lyssnar, diskuterar och lär oss 
mer ihop. Inga förkunskaper krävs. 

Cirkel 1: 
●  Onsdagar 7/10, 14/10, 21/10, kl. 18.30-20.30
●  Plats: Vänsterns hus 

Cirkel 2: 
●  Torsdagar 12/11, 19/11, 26/11, kl. 18.30-20.30
●  Plats: Vänsterns hus 

Ny inom vänstern:  
Halvdagskurs 
En snabbkurs för dig som är ny eller nygammal medlem där 
vi på en hel eftermiddag går igenom Vänsterpartiets grund-
läggande 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. NYTT under hösten är att Så Funkar Det, över-
går till studier med fokus på Solidaritetskampanjen under 
eftermiddagen. Det är fristående delar

Halvdagskurs 1
●  Lördag 24 oktober, kl. 12.00-16.00
●  Plats: I Malmö (exakt var meddelas innan kurserna) 
Innehåll
●  Ny inom vänstern

Halvdagskurs 2
●  Söndagen den 22 november 
●  Plats: I Malmö (exakt var meddelas innan kurserna) 
Tid och innehåll
●  Ny inom vänstern, kl. 9.30-12.30
●  Solidaritet – i välgång och kris, kl. 13-16

Kursledare: Miranda Borgkvist, Lisa Claesson, Anders  
Neergaard.

Anmälan 
Anmälan till träffarna för nya medlemmar är ej nöd-
vändigt, men anmäl dig gärna på Zetkin eller meddela om 
du kommer på malmo@vansterpartiet.se

Höst 2020   |  Studieprogram
VÄNSTERPARTIET MALMÖS STUDIEPROGRAM                                                             Kamp och bildning 
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Solidaritet är det finaste som 
finns, och det blir aldrig omodernt! 
I höst lyfter vi att solidaritet  
behövs – både i välgång och kris. 
Vi visar på alternativ och handling.

I verksamhetsplanen för partifören-
ingen slog vi fast att vi under hösten, 
gemensamt i hela partiföreningen ska 
jobba utifrån ett övergripande politiskt 
tema. Vi ser stora vinster med detta sätt 
att arbeta och kunna koppla kommun-
politik och utskott och grupper när-
mare varandra. Det är även ett sätt att 
samla partiföreningen och det görs med 
vetskapen att vår storlek är en styrka 
och att vi tillsammans kan göra reell 
skillnad. Detta tema är i år: Solidaritet - 
i välgång och kris.

I dessa tider av pandemi, hot mot 
arbetsrätten, lovord till marknadshy-
ror och en fortsatt privatiseringshets. 
I dessa tider har vi, och många runt 
om, visat att ett samhälle är starkare 
och bättre när vi är solidariska. Vi har 
sett personer handla åt grannar de inte 
kände innan, knåpat ihop skyddsvisir 
och lagat en extra portion mat till den 
som ej har eller hinner. Vi såg personer 
som kämpade mot rasism, för en bättre 
arbetsmiljö och mot försämringar i 
arbetsrätten och organiserade sig i sitt 
område mot marknadshyror och utför-
säljningar. Det är detta, solidaritetens 
kraft, vi tar fasta på under hösten!

Föredrag:  
Vad är solidaritet?
Vi sammanfattar höstens tema och 
diskuterar vidare.
●  Onsdagen den 9/12 
● Tid och plats meddelas senare

Genom att tillsammans undersöka 
både filosofiska, praktiska och 
samhälleliga frågor får vi en dju-
pare förståelse av vänsterpolitik, 
skolar oss i aktivism och lär sam-
tidigt känna kamrater med andra 
erfarenheter än en själv. 

Är du intresserad av att organisera en 
studiecirkel är du välkommen att ta 
kontakt med studieutskottet, genom 
Anders Neergaard (neergaard.anders@
gmail.com, 0708-183196). Alla cirklar 
är kostnadsfria men antalet platser är 
ofta begränsade. Glöm därför inte att 
anmäla dig. Du kan anmäla dig till an-
svariga för studiecirkel (se under varje 
studiecirkel), eller på vmalmo.se/zetkin 
eller malmo@vansterpartiet.se eller på 
telefon 040-96 64 67.

Studiecirklar

Vänsterpartiet Malmös höstkampanj: 

Solidaritet – i välgång 
och kris

Marxism, intersektionalitet och solidaritet
●  Tisdagen den 3/11, kl. 18-20:  Marxism och solidaritet 
●  Tisdagen den 10/11, kl. 18-20: Marxism, feminism och solidaritet
●  Tisdagen den 17/11, kl. 18-20: Marxism, antirasism och solidaritet
●  Tisdagen den 24/11, kl. 18-20: Marxism, miljö och solidaritet

Att skriva för solidaritet och social förändring
●  Träff 1: söndagen den 27/9, kl. 16-18
●  Träff 2: söndagen sen 18/10, kl. 16-18
●  Träff 3: söndagen den 15/11, kl. 16-18
●  Träff 4: söndagen den 29/11, kl. 16-18

Träffarna i studiecirkeln ”Att skriva för solidaritet och social förändring”  
kommer att ta upp hur vi kan skriva alltifrån skönlitterärt, serieteckningar,  
analyser, debattartiklar, insändare, motioner mm. Mer information  
kommer på hemsidan.

 

Kamp och bildning                                                       VÄNSTERPARTIET MALMÖS STUDIEPROGRAM
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Antirasistiska utskottet  
(ARU)
Antirasistiska utskottet träffas i regel andra söndagen  
i månaden kl. 16 på Vänsterns Hus. Inbokade möten under 
hösten är:
●   Söndagen den 11/10, kl. 16.00
●   Söndagen den 8/11, kl. 16.00
●   Söndagen den 13/12, kl. 16.00
Kontaktperson för antirasistiska utskottet: Anders  
Neergaard (neergaard.anders@gmail.com) 

Studiecirkel: Att hantera rasism i  
vardagen
●    Träff 1: 21/9, kl 18-20: Samtal med brottmålsadvokat  

Patricia Olsson Escalante
●    Träff 2: 19/10, kl 18-20: Om rasistiska makttekniker
●    Träff 3: 19/11, kl 18-20: Om antirasistisk mobilisering/stöd
●    Träff 4: 14/12 (el 7/12), kl 18-20:  

Avslutande seminarium och workshop om för att ta fram 
ett antirasistiskt ”haffa kort”.

Cirkeln riktar sig till
●   de som drabbas av rasism
●   de som upplever att de rasifieras
●   övriga i mån av plats/möjlighet
Mötesform, hybrid (dvs IRL och zoom) Anmälan till: Anders 
(neergaard.anders@gmail.com, 0708-183196)-
  
Vi planerar därutöver
●   Antirasistiska filmer

●    Föredrag: bland annat om klass och rasifiering
●    9/10: Medverka i minnesdagen för Årsdagen för slaveriets 

avskaffande
●    9/11: Organisera minnesmanifestation för november-

pogromerna

Arabiska vänstern
Arabiska vänstern träffas i regel första tisdagen i månaden  
kl. 18:30 på Vänsterns Hus. Inbokade möten under hösten är:
●   Tisdagen den 6/10 kl 18:30
●   Tisdagen den 3/11 kl 18:30
●   Tisdagen den 1/12 kl 18:30

Studie och diskussions cirkel:  
”Kvinnor, brodera och kultur”
Vi bjuder in kvinnor i partiet till fem träffar där de lär sig bro-
dera och deltar och diskuterar kultur. 
●   Torsdag den 15/10, kl. 18 -20
●   Torsdag den 22/10, kl. 18 -20
●   Torsdag den 29/10, kl. 18 -20
●   Torsdag den 5/11, kl. 18 -20
●   Torsdag den 12/11, kl. 18 -20
●    Lördagen den 21/11, kl. 17-19:  

Avslutning med utställning 

●    Söndagen den 29/11: Uppmärksamma den internationella 
solidaritetsdagen med palestinska folket

Kontaktperson för Arabiska vänstern:
Sabrin Högelius (sabrinhogelius@gmail.com)

Studier, möten och  
aktiviteter av utskott 
och arbetsgrupper
Glöm inte att aktivera dig i några av vänsterpartiet 
Malmös tematiska utskott, eller geografiskt organi-
serade stadsdelsgrupper. Du hittar information om 
träffar på http://www.vmalmo.se/aktuellt/kalendarium/ 
eller vår facebooksida: Vansterpartietmalmo

Under hösten arrangerar Vänsterpartiet, dess ut-
skott, arbetsgrupper och stadsdelsgrupper föredrag 

på aktuella teman. Här nedan listas redan klara  
föredrag, håll utkik på vänsterpartiet Malmös  
hemsida www.vmalmo.se/aktuellt/kalendarium/,  
facebook: Vansterpartietmalmo och Zetkin för fler 
spännande aktiviteter. 

Alla föredrag är öppna och gratis, med kaffe  
och kakor.

VÄNSTERPARTIET MALMÖS STUDIEPROGRAM                                                             Kamp och bildning 
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Bostadspolitiska utskottet 
(BUS)
●    Tisdag 6 okt kl. 18.30 Tema: Delrapport ”MALMÖ 2040”
Hur kan Malmö se ut i framtiden? Hur bör Malmö se ut i 
framtiden?

Bostadspolitiska utskottets arbetsgrupp rapporterar från 
arbetet.

”Genom att fundera över hur vi vill att det ska se ut i fram-
tiden ger det oss verktyg att ta oss dit. Genom att konkretisera 
en framtidsbild blir ideologiska ställningstaganden tydliga 
och det utopiska tvingas slåss med det pragmatiska.”

Mötet sker via Zoom och ”live” för den som vill. 

●    Tisdag 3 nov kl. 18.30 Tema: Ej klart.
Bostadspolitik i Malmö, V-kongressen och  
bostadspolitiken mm.

 
●    Tisdag 8 dec kl. 18.30 Tema: Ej klart.
Bostadspolitik i Malmö mm.

BUS planerar även ett antal ”externa” besök och möten paral-
lellt med utskottsmöten. Planerat men utan fastställda datum:
– Varvsstaden 
– Kollektivhuset Röda Oasen
– Rosengårdsfastigheter 
– Riksbyggen om upplåtelseformer 

Två arbetsgrupper är igång och fler planeras:
– Malmö 2040
– MKB och självförvaltning

Intresserad? 
För mer information om bostadspolitiska utskottet  
kontakta Mats Billberg Johansson, sammankallande:  
mats@billbergjohansson.se eller 0708-848055.

Fackliga utskottet
Program för den fackliga vänsterskolan under hösten 2020 
(Patrik Strand patrik.strand@vansterpartiet.se)
●    14 oktober   

Hur bildar vi opinion för löntagarperspektivet?  Hur kan 
vi lokalt bidra till opinionsbildningen via exempelvis 
fackförbundspress och sociala medier för att stärka lön-
tagarperspektivet utifrån vart vi själva finns och verkar? 
Och hur tar vi knepiga diskussioner i fikarummet?

●    11 november   
Vad är alternativet till marknadsutsättningen av den  
offentliga välfärden? Hur fungerar konkurrensutsättningen 
av välfärden? Vilka förutsättningar skapar modellen  
New Public Management? Vi får en genomgång av hur 

dagens upphandlingssystem fungerar, men också insikt i 
alternativa modeller.

●    25 november   
Rekryterings- och organiseringsmetoder Hur bygger vi en 
starkare fackföreningsrörelse och ett större vänsterparti? 
Här får vi ta del av nya erfarenheter av facklig organi-
sering och medlemsrekrytering i de nordiska länderna: 
Vilka fackliga organiseringsmetoder fungerar? Och hur 
kan vi omsätta framgångsrika erfarenheter för att stärka 
det lokala facket? Hur hänger det ihop med byggandet av 
ett starkare vänsterparti

●    Facklig träff för nya medlemmar och sympatisörer i höst. 
Datum ej satt.

●    Särskild grundcirkel för kvinnor.  
Datum ej satt.

●    Temamöten en gång i månaden.  
Datum ej satt.

För mer information, kontakta Patrik Strand  
(patrik.strand@vansterpartiet.se).

Feministiska utskottet 
Vi planerar just nu höstens aktiviteter! 

Vi gör många roliga saker i utskottet, dels större event som 
8:e mars och feministisk festival, men också lite vanligare 
kaffe och politik-pass, pop up-bokhandel, deltagande i de-
monstrationer med vänskapsorganisationer, läsecirklar och 
föredrag internt i partiföreningen. Ibland samordnar vi saker 
med till exempel miljöutskottet inom Vänsterpartiet Malmö. 

Vad vi hittar på styrs helt och hållet av oss som är aktiva 
inom utskottet, så det är helt fritt fram att komma med idéer 
och förslag! 

Vi har inte satt några datum för höstens möten än, men det 
kommer att komma upp på vår facebooksida (där man också 
kan dela artiklar, diskutera, se vad som händer och hitta  
andra inom utskottet!) 

Den hittar du här: https://www.facebook.com/
groups/337557566310764. Vi informerar också om våra  
möten på V Malmös hemsida och i Zetkin.

Vill du veta mer, kontakta Miranda Borgkvist  
(miranda.borgkvist@malmo.se)  

Miljöutskottet 
Miljöutskottet planerar en introducerande studiecirkel till 
miljö och klimat, där aktiva i utskottet ansvarar för enskilda 
pass.

För mer information, kontakta Balthazar Mandahl Forsberg  
(balthazar.mandahl.forsberg@gmail.com)

Kamp och bildning                                                     VÄNSTERPARTIET MALMÖS STUDIEPROGRAM
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Socialpolitiska  
utskottet
Socialpolitik är ett brett fält, som vi under hösten 2020  
hoppas utforska genom en studiecirkel på sex träffar. 

Vi lyfter olika teman under kursens gång: välfärden; social 
geografi; delaktighet, aktörskap och demokrati; hemlöshet 
och hälsa. 

Studiecirkeln ämnar att vi tillsammans – genom studie-
besök, föreläsningar, litteratur och diskussion – utforskar 
socialpolitik som ett samhällsbegrepp. Vi kommer också att 
exemplifiera metoder för hur vi i fortsättningen kan arbeta 
med socialpolitik. 

Studiecirkeln avslutas med att vi tillsammans skriver ihop 
en plan för V Malmös socialpolitiska utskott, som får en  
återstart till våren 2021. 

 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, först till kvarn gäller.

Socialpolitiska studiecirkeln är kl 18.30 – 21.00  
på följande datum:
●   5 oktober (Intro. Tema: Vad är socialpolitik?)
●   19 oktober (Välfärd och hemlöshet)
●   2 november (Demokrati och delaktighet)
●   16 november (TBA)
●   30 november (Socialpolitik och hälsa)
●   14 december (Kursavslutning och reflektion)

OBS! Denna studiecirkel är redan fullbokad med deltagare. 
Men du kan anmäla ditt intresse för reservplats eller övrig 
intresseanmälan till maria.aspman@gmail.com 

Vill du veta mer, kontakta Maria Hansson Aspman,  
sammankallande (maria.aspman@gmail.com) 

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

Alla får komma till tals när vi pratar om boken vi har läst. 
Nästan alltid blir deltagarna förvånade över vad andra  
deltagare har sett i boken och vad de tycker, så cirkeln är  
ett bra och roligt sätt att förstå och få fler och djupare  
upplevelser av böcker.

●   Måndagen den 5/10, kl. 18.00 – 20.15
●   Måndagen den 2/11, kl. 18.00 – 20.15
●   Måndagen den 7/12, kl. 18.00 – 20.15

Vill du veta mer, kontakta Eva Svegborn  
(esvegborn@hotmail.com) 

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 Ambalava-
ner Sivanandan och Angela Davis? Är 
det möjligt att tänka sig ekosocialism 
utan Carolyn Merchant och John Bel-
lamy Foster? 

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 in-
tressant 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 etcetera.

Har du en idé?
Är du sugen?
Kontakta då studieutskottet ( just nu 

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

Häng med!!

Utan studier ingen samhällsförändring!

VÄNSTERPARTIET MALMÖS STUDIEPROGRAM                                                             Kamp och bildning 
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I denna kalender ser du en  
sammanställning över Vänster-
partiet Malmös studiestarter, 
föredrag, möten med mera, under 
hösten. Alla studier är i Malmö  
om inte annat anges. 

Se i programmet för närmare in-
formation om respektive aktivitet. 
Håll dig uppdaterad om tider, plat-
ser och förändringar på hemsidan 
vmalmo.se och genom Zetkin

SEPTEMBER
21/9  kl. 18–20. Träff 1, Antirasistisk  
studiecirkel: Att hantera rasism i vardagen

27/9  kl. 16–18. Träff 1: Att skriva för  
solidaritet och social förändring

28/9  kl. 18:30–20. Ny inom vänstern: 
Introduktionsträff 

OKTOBER
5/10  kl. 18.00–20.15. Vänsterns bokcirkel

6/10  kl. 18.30. Delrapport ”Malmö 2040” 
Bostadspolitiska utskottet

7/10  kl. 18:30–20:30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 1: Träff 1

9/10  Medverka i minnesdagen för  
Årsdagen för slaveriets avskaffande

11/10  kl. 16.00. möte Antirasistiska 
utskottet

12/10  kl. 18:30–20. Ny inom vänstern: 
Introduktionsträff 

14/10  kl. 18:30–21. Hur bildar vi opi-
nion för löntagarperspektivet? (Fackliga 
utskottet)

14/10  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 1: Träff 2

15/10  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

18/10  kl. 16–18. Träff 2: Att skriva för 
solidaritet och social förändring

19/10  kl. 18–20: Träff 2, Antirasistisk  
studiecirkel: Att hantera rasism i vardagen

21/10  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 1: Träff 3 

22/10  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

24/10  kl. 12–16. Ny inom vänstern:   
Halvdagskurs 

26/10  kl. 18:30–20. Ny inom vänstern: 
Introduktionsträff 

29/10  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

NOVEMBER
2/11  kl. 18.00–20.15. Vänsterns bokcirkel

3/11  kl. 18–20. Studiecirkel träff 1:  
Marxism och solidaritet 

3/11  kl. 18.30. Bostadspolitiska utskottet. 
Tema: ej klart

5/11  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

8/11  kl. 16.00. Möte Antirasistiska  
utskottet

9/11  Minnesmanifestation för november-
pogromerna (kristallnatten)

9/11  kl. 18:30–20. Ny inom vänstern: 
Introduktionsträff 

11/11  kl.18:30–21. Vad är alternativet till 
marknadsutsättningen av den offentliga 
välfärden? (Fackliga utskottet)

10/11  kl. 18–20. Studiecirkel träff 2: 
Marxism, feminism och solidaritet

12/11  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

12/11  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 2: Träff 1 

15/11  kl. 16–18. Träff 3: Att skriva för 
solidaritet och social förändring

17/11  kl. 18–20. Studiecirkel träff 3: 
Marxism, antirasism och solidaritet

19/11  kl. 18–20. Träff 3: Antirasistisk  
studiecirkel: Att hantera rasism i vardagen 

19/11  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 2: Träff 2

21/11  kl. 17–19. Avslutning med ut-
ställning: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern 

22/11  kl. 9:30–12:30. Ny inom vänstern:   
Halvdagskurs 

22/11  kl. 13–16. Solidaritet – i välgång 
och kris: Halvdagskurs 

24/11  kl. 18–20. Studiecirkel träff 4: 
Marxism, miljö och solidaritet

25/11  kl. 18:30–21. Rekryterings- och 
organiseringsmetoder. Fackliga utskottet

26/11  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 1: Träff 3

29/11  kl. 16–18. Träff 4: Att skriva för 
solidaritet och social förändring

29/11  Uppmärksamma internationella 
solidaritetsdagen med palestinska folket

DECEMBER
7/12  kl. 18.00–20.15. Vänsterns bokcirkel 

8/12  kl 18.30. Bostads politiska  
utskottet. Tema: ej klart

9/12  Temat solidaritetskampanj:  
Vad är solidaritet? 

13/12  kl. 16.00. Möte Antirasistiska 
utskottet

14/12  kl 18–20. Träff 4, Antirasistisk  
studiecirkel: Att hantera rasism i  
vardagen, avslutande seminarium och 
workshop

Kalendarium
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