
kunskap är 
makt!
höstens 
studier 2014  
med Vänsterpartiet i Malmö 

Vänsterpartiet bygger Vidare för att kunna påverka vår omvärld. 
Vi vill skapa studier för alla – nya medlemmar och sympatisörer, 
erfarna medlemmar och nygamla som vill in i matchen igen. 

Tillsammans arrangerar studieutskottet och medlemsgruppen 
ett antal olika studiecirklar, studiemöten, helgkurser och 
heldagar under hösten. Vi satsar på grundstudier men har också 
cirklar och träffar för dig som varit med ett tag i partiet och vill 
veta lite mer.

Eftersom antalet platser är begränsat krävs föranmälan. 
Anmäl dig redan idag eftersom våra studier ofta blir fulla. Du 
anmäler dig på något av följande sätt:

a)  Via www.zetk.in anmäler du dig enkelt till vilka studier du 
vill vara med på. Välj kampanjen Vänsterstudier hösten 2014

b)  Genom att mejla till malmo@vansterpartiet.se och ange 
namn, kontaktuppgifter samt vilka studier du vill delta på. 

c) Genom att ringa till Vänsterns hus på 040-96 64 67. 

Cirkelledaren kontaktar dig inför cirkeln med mer information.

Studieträffar och cirklar hålls på Vänsterns hus, Nobelvägen 51 
(om inte annat nämns i anslutning till aktiviteten). Har du 
några som helst frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Kontinuerligt arrangerar våra olika arbetsgrupper debatter, 
öppna möten med föreläsare med mera. Dessa läggs kontinuer-
ligt upp på vår hemsida www.vmalmo.se och på  
Vänsterpartiet Malmös facebooksida. 

Vänliga hälsningar

VÄNSTERSKOLAN 16 NOVEMBER

Flera olika heldagskurser för alla våra medlemmar. Vi samlar 
våra utskott som arrangerar varsin heldagskurs med föreläs-
ningar och diskussioner inom deras områden och teman. 
Kurserna arbetar både med det lokala engagemanget och frågor-
na men också med övergripande nationella och ideologiska 
resonemang.

Som medlem väljer du en av kurserna och följer den hela 
dagen. Det blir föreläsningar, diskussioner och deltagande 
metoder. 

För fullständig lista över vilka kurser vi arrangerar denna 
söndag se www.vmalmo.se

när: Söndag 16 november, 09.30-16.00

plats: Röda huset, Industrigatan 4

anmälan: Observera att sista anmälan är 7 november på  
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

TORSDAGSCAFÈ HELA HÖSTEN!

Sommarens succé med att skapa ett forum för vänsterdiskussio-
nen återkommer under hösten. Olika ämnen varje gång, högt i 
tak och diskussioner för alla. Dessutom smarrig fika, hemlagad 
lemonad och vänstermänniskor från hela Malmö. Kan det bli 
bättre?

Programmet bestäms efter hand och på www.vmalmo.se samt 
Facebook annonserar vi regelbundet det aktuella programmet.

Vi startar torsdagen den 16e oktober och kör fram till den  
18e december. Varje caféträff öppnar 18.00 och diskussionen 
startar 18.30.

CIRKEL: TRO OCH POLITIK FRÅN VÄNSTER  
START 22 SEPTEMBER

Vår interreligösa grupp – Vänsterns Interreligösa Grupp – ordnar 
vänsterpolitiska samtal utifrån tro och politik under hela 
hösten. Samtalen är öppna för alla och gruppen organiserar och 
välkomnar alla trosinriktningar. 

Under hösten träffas vi måndagen den 22 september, 6 oktober, 
27 oktober, 17 november och 8 december. Varje träff startar 18.00 
och håller på till 20.00. Cirkelledare: Mats Högelius.

start: Måndag 22 september, kl. 18:00 

plats: Vänsterns hus

anmälan: på www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

CIRKEL: RASISM OCH ANTIRASISM  
START 6 OKTOBER

Vi läser dagligen om olika former av rasistiska praktiker.  
Det kan vara hur en individ beter sig, hur polis uppför sig, hur 
arbetsgivare diskriminerar. Men vi läser också om allt motstånd 
mot rasism i form av brandmän eller sjukvårdspersonal mot 
rasism, megademonstrationer i Malmö och Stockholm, 
debattartiklar i media och politiska förslag i kommuner och 
riksdag. Studiecirkeln fokuserar på rasism och antirasism men 
länkar även till frågor om klass och kön. Vi börja med två pass 
som introducerar idéer och teorier kring rasism och antirasism, 

tredje gången diskuteras antirasism i relation till socialism och 
feminism. Sista gången diskuterar vi hur vi gemensamt kan 
bedriva antirasistisk politik i och utanför parlamenten. Cirkel-
ledare är Anders Neergaard och Hanna Thomé

start: Måndag 6 oktober, kl. 18:30 (Fyra måndagar i rad)

plats: Vänsterns hus

anmälan: Observera att sista anmälan är 3 oktober på  
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

CIRKEL: OMSTÄLLNINGSCIRKEL START 14 OKTOBER

Vänsterpartiet arbetar för ett grönt och rättvist Malmö, där  
alla kan leva väl inom planetens gränser. Nu är det tid att 
konkretisera och formulera en samlad omställningspolitik. 
Syftet med studiecirkeln är arbeta med att ta fram ett omställ-
ningsprogram för Malmö. Vi tar avstamp i vårt kommunal-
politiska program och andra partiföreningars omställnings 
program, och diskuterar utifrån dessa problem och lösningar  
ur ett Malmöperspektiv, vilken stad vi vill arbeta för och hur. 
Detta gör vi bäst ju fler vi är, alla perspektiv och åsikter behövs 
och är välkomna.

Vi ses jämna veckor varannan tisdag under hösten, detaljerat 
schema lägger vi upp efter första träffen. Förutom de ordinarie 
träffarna har vi också en workshopshelg/dagar under hösten 
eller våren. Cirkelledare: Anna Helgeson och Matilda Gradin.

när: Tisdag 14 oktober, 18.30 (varannan tisdag, jämna veckor 
sammanlagt 6 träffar)

plats: Vänsterns hus

anmälan: Observera att sista anmälan är 10 oktober på  
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

CIRKEL: VÅR FEMINISTISKA POLITIK  
START 28 OKTOBER

Feminismens idéer är viktiga och avgörande för att kunna skapa 
ett jämlikt, solidariskt och rättvist samhälle. Vår feminism 
kommer från vänster. Tillsammans genomför vi en studiecirkel 
om vänsterns feministiska politik i teori och praktik. Vi 
diskuterar såväl utifrån våra ideologiska ståndpunkter som 
utifrån de förslag vi driver i Malmö och Sverige. 

Vi ses jämna veckor varannan tisdag med start den 28e 
oktober. Cirkelledare: Mirjam Katzin.

när: Tisdag 28 oktober, 18.00 (varannan tisdag, jämna veckor 
sammanlagt 4 träffar)

plats: Vänsterns hus

anmälan: Observera att sista anmälan är 24 oktober på  
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

VÄNSTERNS SKÖNLITTERÄRA BOKCIRKEL 

Vi träffas en gång i månaden för att tillsammans diskutera en 
skönlitterär bok – ofta med slagsida åt vänster. Tillsammans 
väljer vi boken och läser den inför träffen där vi diskuterar.

Datum för hösten är inte satta. Vill du vara med så kontaktar 
du anders.skans@malmo.se.

Hej medlem & sympatisör

Hösten är här och Vänsterpartiet Malmö organiserar massor av spännande studier.  
Vi studerar, diskuterar och lär oss tillsammans. Du behöver inga förkunskaper och självklart  
är det gratis.

Vänsterpartiet Malmö, Nobelvägen 51, 214 33 Malmö. Telefon: 040-96 64 67. E-post: malmo@vansterpartiet.se

www.malmo.vansterpartiet.se Studierna Sker i Samarbete med abF

Vänsterpartiet Malmös Studieutskott 
och medlemsgrupp



STUDIECIRKLAR

STUDIER FÖR ALLA

FÖR NYA MEDLEMMAR
Studieutskottet arrangerar fyra cirklar för nya medlem-
mar, cirklar om skulden, New Public Management och om 
vänsterns kommunalpolitik. Anmäl ditt deltagande på 
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

CIRKEL: NY I VÄNSTERN  
FYRA TILLFÄLLEN UNDER HÖSTEN

Är du ny medlem i Vänsterpartiet eller sympatisör? Du är så 
välkommen! I denna studiecirkel kan du möta andra nya 
medlemmar och lära dig mer om vad Vänsterpartiet vill. Under 
fyra träffar ses vi och pratar politik på ett avslappnat sätt. Vi 
lyssnar, diskuterar och lär oss mer ihop. Cirkelledare är Sanna 
Sveborg, Per Davidson och Oscar Schön. Ny i Vänstern går vid 
fyra tillfällen i höst.

CIRKEL: NY I VÄNSTERN START 25 SEPTEMBER

start: Torsdag 25 september, kl. 19:00-20:45 (Fyra torsdagar i rad)

plats: Vänsterns hus

CIRKEL: NY I VÄNSTERN START 6 OKTOBER

start: Måndag 6 oktober, kl. 19:00-20:45 (Fyra måndagar i rad)

plats: Vänsterns hus

CIRKEL: NY I VÄNSTERN START 28 OKTOBER

start: Tisdag 28 oktober, kl. 19:00-20:45 (Fyra tisdagar i rad)

plats: Vänsterns hus

CIRKEL: NY I VÄNSTERN START 20 NOVEMBER

start: Torsdag 20 november, kl. 19:00-20:45 (Fyra torsdagar i rad)

plats: Vänsterns hus

CIRKEL: SKULDEN START 7 OKTOBER

Nu kan du lära dig mer om ekonomi från vänster. Vi läser Kajsa 
Ekis Ekmans bok ”Skulden” som handlar om Eurokrisens 
Grekland. Landets välfärd har raserats medan tyska storbanker 
gör rekordvinster. Med hjälp av boken pratar vi om hur 
bankerna skapade krisen och hur grekiska vänstern kämpar. 
Cirkelledare är Marcus Lindström och Gustav Wallgren.

start: Tisdag 7 oktober, kl. 19.00 (Fem tisdagar i rad)

plats: Vänsterns hus

anmälan: Observera att sista anmälan är 3 oktober på  
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

CIRKEL: NEW PUBLIC MANAGEMENT  
START 23 OKTOBER

Vård, skola och omsorg styrs allt mer som privata företag på ett 
sätt som kallas New Public Management, (NPM). NPM 
fokuserar på effektivitet och produktion. Vad får det för 
konsekvenser när människor behandlas som varor i välfärden? 
Vad gör vi åt det? Cirkelledare är Gunilla Ryd. 

start: Torsdag 23 oktober, kl. 19.00 (fyra torsdagar i rad)

plats: Vänsterns hus

anmälan: Observera att sista anmälan är 19 oktober på  
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

CIRKEL: VAD GÖR VÄNSTERN MED MALMÖ  
START 12 NOVEMBER

I Vänsterpartiet är vi stolta över mycket av vad vi lyckats göra i 
Malmö. Satsningar på välfärd och miljö, höjda kvinnolöner och 
stoppade privatiseringar. I denna cirkel har du chansen att lära 
dig mer om vad vi har gjort och vad vi vill göra. Vi kommer 
också att fördjupa oss i Vänsterpartiets kommunalpolitiska 
program för 2014-18. Cirkelledare är Christian Wåhlander.

start: Onsdag 12 november, kl. 19.00 (fyra onsdagar i rad)

plats: Vänsterns hus

anmälan: Observera att sista anmälan är 8 november på  
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

Vänsterpartiets olika utskott och arbetsgrupper arrangerar 
en studiedag, studiecirklar och vårt populära kvällscafé 
fortsätter med intressanta diskussioner och föreläsningar 
varje torsdag.

SKRIVAR- & HEMSIDESUTBILDNING  
SÖNDAG 26 OKTOBER

Vänstermedia blir viktigare och viktigare. Nu ska vi satsa på att 
bygga ut våra redaktioner och vår egen medieproduktion. För 
att göra Folkviljan och hemsidan bättre. För att tillsammans 
utveckla Vänstern i Malmö men också för att bli bättre på att 
skriva rapporter med mera. 

Vi genomför en utbildning för att förbättra vårt skrivande 
och pckså utbilda redaktörer för hemsidan.

när: Söndag 26 oktober, 10.00-16.00

plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51

anmälan: Observera att sista anmälan är 22 oktober på  
www.vmalmo.se eller malmo@vansterpartiet.se

KÖRDAG LÖRDAG 1 NOVEMBER 

Kom och sjung med Vänsterpartiet. En dag full av musik och 

sång öppen för alla som vill sjunga. Efter dagen hoppas vi 
kunna starta upp Vänsterkören igen för att sjunga röda politiska 
visor och annat som kan bli rött.

när: Söndag 2 november, 09.30-16.00

plats: Röda Huset, Industrigatan 4

anmälan: Observera att sista anmälan är 24 oktober på  
www.vmalmo.se eller malmo@vansterpartiet.se

RETORIK & ARGUMENTATIONSSKOLA  
LÖRDAG 1 NOVEMBER

Under en dag arbetar vi med en retorik- och argumentationsut-
bildning. Vi diskuterar och lär oss också kring hur vi på bästa 
sätt kan föra ut Vänsterpartiets politik i olika sammanhang. Vi 
jobbar med våra viktigaste frågor med stort fokus på att skapa 
en trygghet hos deltagarna för att utveckla våra förmågor att på 
bästa sätt kommunicera i olika typer av kampanjer.

Kursen passar såväl nya som erfarna medlemmar.

när: Söndag 2 november

plats: Röda Huset, Industrigatan 4

anmälan: Observera att sista anmälan är 24 oktober på  
www.vmalmo.se eller malmo@vansterpartiet.se

Utöver cirkeln Ny i vänstern arrangerar Vänsterpartiets 
medlemsgrupp både träffar för nya medlemmar, endagsut-
bildningen Vänsterpartiet –  så funkar det och helgkursen 
Vänsterpolitikens ABC. 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 medlem eller nygammal 
som vill komma in i matchen igen.

TRÄFFAR FÖR NYA MEDLEMMAR VARJE MÅNAD

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

tider:

Tisdag 23 september kl 19.00
Tisdag 7 oktober kl 19.00
Torsdag 23 oktober kl 19.00
Onsdag 5 november kl 19.00
Söndag 16 november kl 16.00
Måndag 24 november kl 19.00
Tisdag 9 december kl 19.00

plats: Vänsterns hus
anmälan: Ej nödvändig men meddela gärna om du kommer på 
malmo@vansterpartiet.se
forts. För nya medlemmar

VÄNSTERPOLITIKENS ABC 18–19 OKTOBER

Är du en av alla oss som knyter näven av ilska när du tänker på 
orättvisor, klassamhälle och kvinnoförtryck? Känner du också 

att du behöver en väg att kanalisera ditt engagemang och på ett 
konkret sätt bli aktiv i Vänsterpartiet Malmö ?

Då är Vänsterpolitikens ABC rätt kurs för dig. Det är en 
fantastisk möjlighet att som ny medlem (eller nygammal som 
vill in i matchen igen!) under två hela dagar få en stadig grund i 
vänsterns politik och samtidigt få träna på färdigheter som att 
argumentera. Det är också en chans att bekanta dig med både 
nya och erfarna aktiva från partiet. Kursen är dessutom gratis 
och Vänsterpartiet Malmö står för kost och logi.

Kursen varvar inledningar med mycket diskussioner, 
workshops och deltagande metoder. Det finns ett ordentligt 
utrymme att lära känna nya kamrater och Vänsterpartiet.

när: Lördag-söndag 18-19 oktober med övernattning

plats: Falsterbo kursgård (med badanläggning!)

anmälan: Observera att sista anmälan är 10 oktober på  
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

VÄNSTERPARTIET: SÅ FUNKAR DET 30 NOVEMBER

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 i Vänsterpartiet Malmös 
aktiviteter.

när: Söndag 30 november, 09.00-16.00

plats: Röda Huset, Industrigatan 4

anmälan: Observera att sista anmälan är 21 november på  
www.zetk.in eller malmo@vansterpartiet.se

▲


