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Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

040-96 64 67
malmo@vansterpartiet.se

vmalmo.se
vmalmo.se/zetkin

Gilla oss på Facebook

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

I samarbete med
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Ett vänsterns egna universitet!
Tankar, idéer och strategier mår bäst av 
att diskuteras med andra, när samtalet 
baserar sig på fakta och kunskap blir det 
ännu bättre. När vi samlas i en studiecir-
kel på våra vänstercaféer eller kurser har 
vi möjlighet att lära av varandra, pröva 
argument och lyssna på andras tankar. 
Det är därför Vänsterpartiet Malmö varje 
termin satsar på att ordna högkvalitativa 
studier på olika teman. 

Vi har utvecklat våra fördjupande cirk-
lar och kurser för att alla medlemmar och 
sympatisörer ska kunna hitta något som 
passar just deras behov. Årets program är 
spretigt och handlar om allt från ekonomi 
och världen till revolutionären Kollontaj 
och sjukvårdens kris. Som vanligt har vi 
ett rejält utbud av grundstudier med både 
träffar, cirklar och endagskursen Vänster-
partiet Malmö – så funkar det.

Årets nyheter är två: Vårt Marxis-
tiska Folkuniversitet som i år handlar 
om ekonomi från vänster och politisk 

strategi med ekonom-historikern Örjan 
Appelqvist, och Vänsterskolan som är en 
dag som består av flera olika fördjupande 
kurser på olika teman.

Kunskap är makt. Bildningsidealen i 
den tidiga arbetarrörelsen gav makt men 
ledde också till att nya idéer fick fäste i 
Sverige. Vi vill återskapa den bildnings-
traditionen där vi gemensamt och också 
vårt parti utvecklas. Vi är fast beslutna 
att alla som vill ta plats i och vara en 
del av vår rörelse ska få göra det på sina 
villkor. Det gör att vi behöver fler som vill 
inspirera och leda olika projekt. Vi tror att 
för många är de första stegen i den resan 
att få studera tillsammans, skapa nätverk, 
delta och på det sättet växa.

Studierna vi erbjuder i denna studie-
folder 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, en-
dagskurser, helgkurser och konferenser. 
Studierna organiseras av Vänsterpartiet 
Malmös medlems- och studieutskott i 
samarbete med andra grupper i Vänster-
partiet. Vi informerar om förändringar 
och annat som kan komma att hända på 
vmalmo.se men också på vår facebook-
sida.

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 för sig och cirklar och 
vänstercaféer via Studier våren 2017)

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  
Vänsterns hus, Nobelvägen 51 (nära 
Södervärn). Ibland är vi på Röda Huset/
Kvarnby Folkhögskola (Industrigatan 4), 
Falsterbo kursgård, RETO (Norra  
Parkgatan 2), Jesusbaren (Falsterbogatan 
27B) eller Sofielunds Kollektivhus  
(Sofielundsvägen 71).

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
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CIrkel: ny I Vänstern – start 6 Mars

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 6 mars
Start: Måndag 6 mars, kl 19.00–20.45 
(fyra måndagar i rad)

Plats: Vänsterns hus

Cirkelledare: Per Davidsson

För nya medlemmar
Vänsterpartiet arrangerar under våren såväl cirkeln Ny i vänstern men 
också träffar för nya medlemmar samt endagsutbildningen Vänsterpartiet 
– så funkar det. till hösten återkommer också helgkursen Vänsterpoliti-
kens ABC. 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.

Mars

6

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.  

Tid:
torsdag 16 mars, kl 18.30
onsdag 19 april, kl 18.30
tisdag 30 maj, kl 18.30

Plats: Vänsterns hus

Anmälan: Ej nödvändig men  
meddela gärna om du kommer på 
malmo@vansterpartiet.se

Mars

16
April

19
Maj

30
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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 organisa-
tion och hur just du kan aktivera dig och 
göra en insats för ett bättre Malmö och en 
bättre värld.

•	 19 mars eller 21 maj
När: Söndag 19 mars eller söndag  
21 maj, 09.00–15.30

Plats: Kvarnby Folkhögskola/Röda Huset, 
Industrigatan 4

Anmälan: Observera att sista anmälan är 
fredag 10 mars eller onsdag 17 maj  
på vmalmo.se/zetkin eller  
malmo@vansterpartiet.se

Kursledare: Patrik Munthe, Hansalbin 
Sältenberg, Pooja Sharafi och Sandra 
Lindqvist.

Mars

19
Maj

21

ta en fIka Med VänsterpartIet

Du har bestämt dig för att det är dags att 
ta reda på vad du kan göra. Du vill veta 
mer om hur Vänsterpartiet Malmö fung-
erar och hur du kan bidra. Kanske vill du 
veta var dina kunskaper kan tas till vara 
eller ditt engagemang få utlopp.

Ibland är det svårt att hitta rätt bland 
våra 40 arbetsgrupper och alla aktiviteter. 
Därför erbjuder vi dig möjligheten att ta 
en fika med en av Vänsterpartiets aktiva 

medlemmar som kan lyssna på dig, för-
klara och hjälpa dig rätt.

Anmäl att du vill ta en fika med Vän-
sterpartiet genom att skicka ett mejl till 
malmo@vansterpartiet.se. Skriv några 
rader om dig själv, vad du gör och vad du 
är intresserad av.

Vi kontaktar dig och självklart bjuder 
Vänsterpartiet på fikat.
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IdeOlOGI: erOs OCh kOMMunIsM. aleXandra  
kOllOntaJs pOlItIska tänkande  

Tråkar småborgerligheten ut dig? Funderar 
du på hur dina erotiska begär hänger ihop 
med din längtan efter det klasslösa sam-
hället? Då är det här studiecirkeln för dig! 
Hundra år efter Oktoberrevolutionen gör vi 
tillsammans en djupdykning i en av de mest 
intressanta och spännande bolsjevikernas liv 
och tänkande: Aleksandra Kollontaj – revo-
lutionär, teoretiker, författare och sedermera 
Sovjetunionens ambassadör i Sverige. Till-
sammans läser vi några av hennes politiska 
nyckeltexter och kärleksnoveller, disku-
terar hur kärlek och sex hänger ihop med 
socialistisk revolution, samt försöker spegla 

vår egen epok i den tid hon verkade i. Inga 
förkunskaper krävs, förutom ditt eget begär.

Studiecirkeln äger rum under fem 
tisdagskvällar. Observera att vi ibland 
träffas varje vecka, ibland varannan.

•	 start 28 feb
Träffar: Tisdag 28 februari, kl.18.30 - 20.30 
(fem gånger 28/2, 14/3, 21/3, 4/4, 11/4)

Plats: Vänsterns hus

Cirkelledare: Hansalbin Sältenberg,  
aktiv i studieutskottet

IdeOlOGI: klass, rasIsM OCh MOtstånd.  
en studIeCIrkel OM stuart hall 

I denna studiecirkel djupdyker vi i den 
marxistiska antirasistiska kulturvetaren 
Stuart Halls magiska värld, en värld där 
allt från TV till poliskontroller och klass 
diskuteras. 

Stuart Hall är en av vår tids med infly-
telserika och mångfasetterade tänkare i 
frågor som rör rasism, klass och identitet. 

Vissa av cirkelns texter är på engelska 
och vi inleder med att till första träffen 
läsa texten ”Gramcis’s Relevance for the 

Study of Race and Ethnicity” (ca 30 sidor) 
som du får som PDF vid anmälan.

•	 start 6 mars
Start: Måndag 6 mars, 18.00 - 20.00  
(fyra måndagar)

Plats: Vänsterns hus

Cirkelledare: Paula Mulinari, universitets-
lektor och aktivist

Studiecirklar
Vi erbjuder sju studiecirklar för medlemmar och sympatisörer under våren. 
det handlar om en mängd olika teman och ämnen på olika nivåer. Cirklarna 
arrangeras av medlems- och studieutskottet och flera av Vänsterpartiet 
Malmös arbetsgrupper bidrar också. 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.

Feb

28

Mars

6
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kultur: kultur är InGen lyX! 

Kulturen både formar, formas och påver-
kar oss och samhället samt samhällets 
riktning. Den är avgörande för att skapa 
ett bättre samhälle. I den här studiecirkeln 
diskuterar och studerar vi tillsammans 
begrepp och grundläggande vänsteridéer 
på området. Efter kortare inledningar ges 
det utrymme för fri diskussion.

Varje träff har ett av följande perspektiv: 
kulturen som en del av välfärdsstaten, 

som en förutsättning för kritiskt  
tänkande och som utgångspunkten för 
människans frigörelse.

•	 start 30 mars
Start: Torsdag 30 mars, kl. 18.30  
(varannan torsdag vid tre tillfällen)

Plats: Vänsterns hus

Cirkelledare: Pepe Viñoles, bildkonstnär 
och journalist

faCklIGt: faCklIG-pOlItIsk GrundCIrkel 

Arbetsplatsarbetet är en av grunderna i 
Vänsterpartiets politik. Fackliga utskottet 
anordnar en cirkel på fem träffar om grun-
derna i fackligt arbete och Vänsterpartiets 
fackliga politik. Underlag är partiets 
fackliga plattform samt partiets material 
om arbetsmarknadspolitiska frågor. Inga 
förkunskaper krävs.

•	 start 5 april
Start: Onsdag 5 april, kl 18.30  
(fem onsdagar)

Plats: Vänsterns hus

Cirkelledare: Susanne Björkenheim  
och Patrik Strand

asylpOlItIk: asyllaGarna ett år 

Sveriges nya hårdare och hårt kritiserade 
asyllagar har ett år på nacken. Hur ser 
konsekvenserna ut och hur påverkar de 
nya asyllagarna de asylsökande? Under 
cirkeln går vi igenom lagarna och dess 
verkan samt diskuterar vänsterns alterna-
tiv. Tillsammans vill vi förstå utveckling-
en för att kunna bli bättre på att trovärdigt 
kritisera systemet.

•	 start 18 april
Start: Tisdag 18 april, kl 18.30  
(tre tisdagar)
Plats: Vänsterns hus

Cirkelledare: Patricia Olsson Escalante, 
jurist och aktiv i Socialistiska Jurister

Mars

30

April

5

April

18



MIlJö: OMställnInGsprOGraM för ett hållBart MalMö 

Vi arbetar utifrån ett ekologiskt-ekono-
miskt perspektiv med sikte på att ta upp 
hur omställningen till ett hållbart samhäl-
le konkret kan genomföras i Malmö. Vi 
kommer bland annat att läsa Jens Ergon, 
“Omställningen: 10 år som kommer att 
förändra världen” samt ta del av konkreta 
exempel från Oslo och Stockholm.

•	 start 19 april
Start: Onsdag 19 april, 18.30-20.30  
(fyra onsdagar)

Plats: Vänsterns hus

Cirkelledare: Elisabeth Hellman och  
Vilmer Andersen, aktiva i miljöutskottet

Vård: sJukVårdens krIs OCh dess lösnInGar 

Sjukvården är i kris med underbemanning, 
dålig arbetsmiljö och löner och bristfällig 
styrning som gör sig ständigt påmind. 
Region Skåne har en av de lägsta skatte-
satserna och larmen inifrån vården hörs 
ofta. I denna cirkel diskuterar vi sjuk-
vårdens kris och problem men också de 
lösningar som Vänsterpartiet presenterar. 
Vi tar bland annat upp frågor som hur vin-
ster i välfärden påverkar och “New Public 
Management” förstör arbetets organi-
sering. Cirkeln ger en bra grund för dig 
som framöver vill kandidera till uppdrag i 
Region Skåne för Vänsterpartiet.

•	 start 27 april
Start: Torsdag 27 april, kl 18.00 (fyra 
torsdagar) 

Plats: Vänsterns hus

Cirkelledare: Sara Svensson, grupple-
dare för Vänsterpartiet i Region Skåne

ekOnOMI: GrundCIrkel I pOlItIsk ekOnOMI 

Är du en av dem som aktivt väljer att inte 
lyssna när förståsigpåare börjar pratar om 
ekonomin i samhället? Är du en av dem 
som ständigt känner dig blåst av dessa 
förståsigpåare när de pratar ekonomi? Är 
du en av dem som känner att du vill av-
slöjas deras politiska agenda? Då är detta 
en studiecirkel för dig. Vi kommer under 
tre träffar gå igenom grunderna i politisk 
ekonomi för att du ska få ökad förståelse 
om vad dessa förståsigpåare egentligen 
pratar om. 

•	 start 2 maj
Start: Tisdag 2 maj, kl 18.30  
(fyra tisdagar)
Plats: Vänsterns hus

Cirkelledare: Morgan Svensson, aktiv i 
fackliga utskottet och byggnadsarbetare

April

19

April

27

Maj

2
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BöCker: skönlItterär BOkCIrkel  
– en GånG I Månaden

I vår bokcirkel kan du vara med som är 
intresserad att läsa och diskutera skönlit-
teratur. Vi väljer gemensamt en bok per 
träff. 

I höstas läste vi bland annat; Therese 

Bohman Den andra kvinnan, Sara Strids-

berg Drömfakulteten och Nuruddin Farah 
Kartor. 

Till den sjätte mars läser vi Alain  

Mabanckou Imorgon fyller jag tjugo.  
Vill du vara med kontaktar du Anders 
Skans på anders.skans@malmo.se.

•	 start 6 mars
Träffar: 6 mars, 3 april och 8 maj  kl 19.00

Plats: Vänsterns hus 

Cirkelledare: Anders Skans

Maj

8
April

3
Mars

6
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Kurser, konferenser och resor
under våren kan du delta i flera olika kurser och konferenser – både 
endags- och helgkurser – som Vänsterpartiet Malmö arrangerar för alla 
medlemmar och sympatisörer. dessutom ordnar vi vårt första marxistiska 
folkuniversitet. 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. 

VänsterpartIet: så funkar det 

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

feMInIstIsk OCh separatIstIskt Internat 

Vi arrangerar en separatistisk helgkurs 
i feminismens tecken för alla er som 
identifierar er som kvinnor. Vi pratar 
bland annat om valrörelsen, hur det är att 
sitta på parlamentariska poster och hur 
vi arbetar politiskt. Dessutom diskuterar 
vi motstånd och aktivism, hur vi lever i 
en patriarkal värld och – såklart – hur vi 
krossar kapitalismen!

När: Lördag-söndag 1-2 april

Plats: Falsterbo Kursgård, Höllviken

Anmälan: Observera sista anmälan är  
9 mars på vmalmo.se/zetkin eller  
malmo@vansterpartiet.se

Kursledare: Emma-Lina Johansson  
och Hanna Thomé

VälfärdskOnferens 

Vänsterpartiet Malmös välfärdskonferens 
om motstånd och kamp för en välfärd att 
lita på med seminarier, diskussioner och 
paneldiskussioner tar ett brett grepp på 
välfärden både kring frågor som sjukvård, 
socialtjänst och skola men också hur vi 
arbetar parlamentariskt, fackligt och akti-
vistiskt. Program hittar du på vmalmo.se

När: Söndag 9 april

Plats: RETO, Norra Parkgatan 2

Anmälan: Observera sista anmälan är  
3 april på vmalmo.se/zetkin eller  
malmo@vansterpartiet.se

Kursledare: Martina Skrak, Olof Holm-
gren, Kerstin Eldh och Gunilla Ryd

Maj

21

April

1-2

April

9

Mars

19
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VänsterskOlan 

Fördjupande kurser inom olika områden 
kring sakpolitik och ideologi. Tillsam-
mans arrangerar flera av våra utskott varsin 
heldagskurs för att ge dig som medlem 
en möjlighet att bli bättre på ett ämne 
och kunna delta i de fortsatta diskussio-
nerna. Vi arbetar med både politiska och 
praktiska teman. På vmalmo.se/vanster-
skolan2017 presenteras de kurser som 
erbjuds i början av mars och du väljer en 
av kurserna vid anmälan.

När: Söndag 21 maj, 09.00-16.00
Plats: Röda Huset/Kvarnby Folkhögskola, 
Industrigatan 4

Anmälan: Observera sista anmälan är  
8 maj på vmalmo.se/zetkin eller  
malmo@vansterpartiet.se

Kursledare: Vänsterpartiet Malmös  
olika utskott

MarXIstIskt fOlkunIVersItet:  
ekOnOMI, MarXIsM OCh strateGI 

Malmös marxistiska folkuniversitet 
genomför sin första utbildning under led-
ning av ekonomihistorikern och vänster-
aktivisten Örjan Appelqvist. Under två 
dagar studerar vi grundläggande ekonomi, 
den nuvarande ekonomiska krisen och 

möjligheter att bygga alternativ. Vi tar 
dessutom ett grepp om vänsterns politiska 
strategi. Inledningar varvas med diskus-
sioner. Kursen pågår 09.30-15.30 den  
31 maj – 1 juni med möjlighet till gemen-
sam middag på onsdagen.

Maj

21

Juni

1
Maj

31
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Vänsterns samtalscaféer
Vänsterpartiet Malmö arrangerar hela tiden dagsaktuella och politiska 
seminarier, diskussioner och paneler om de mest skilda frågor. Ofta är 
det någon av våra arbetsgrupper som bjuder in. Vänsterpartiet har haft 
besök av k-G hammar som diskuterat tro och politik, kajsa ekis-ekman 
som pratat om krisen i Grekland och sven-eric liedman som pratat om 
marxismens idéer, bland många andra. 

under våren ordnar vi ett flertal större och mindre vänstercaféer på olika 
platser i Malmö – bland annat Jesusbaren, sofielunds kollektivhus och 
Vänsterns hus.

Genom att gilla Vänsterpartiet Malmö på facebook kan du hitta den  
senaste informationen som också publiceras på vmalmo.se

syrIen: krIGet, freden OCh fraMtIden  

Kriget i Syrien är snart inne på sitt sjunde 
år. Hundratusentals har dött och många 
fler skadats, miljoner är på flykt. Vilka 
vägar finns framåt och hur kan freden 
vinnas? Vänsterpartiets Internationella 
utskott ordnar en diskussion med Vän-
sterpartiets riksdagsledamot och utrikes-
politiske talesperson Hans Linde samt 
journalisten och aktivisten Hanin Shakrah 

som är är svensk-palestinsk/syrier.

När: Måndag 27 februari, 18.00

Plats: RETO i Folkets Park, Norra  
Parkgatan 2

kuBa efter fIdel   

I slutet av november förra året avled den 
kubanska revolutionens historiske ledare 
Fidel Castro. Vad har Fidels handlingar 
och idéer betytt för det kubanska samhäl-
lets utveckling? Vad kommer att hända 
med Kuba efter hans död? För att reda ut 
detta bjuder vi in till ett samtal med den 
kubanskfödde Malmöförfattaren  
René Vázquez Díaz.

När: Onsdag 15 mars, 18.00

Plats: Sofielunds Kollektivhus,  
Sofielundsvägen 71

Feb

27

Mars

15
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pOlItIsk VänsteraktIVIsM OCh Vänsterns  
prOGraMutVeCklInG   

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk  
filosofi och vänsteraktivist sedan sextio-
talet ger under 2017 ut sin intellektuella 
självbiografi om filosofi och politik.  
Denna kväll ägnar vi åt både  den politiska 
vänsteraktivismen och Vänsterpartiets 
programutveckling med start i 68-vän-
stern och fram till idag där Tännsjö 

ingick i den program kommitté som skrev 
programmet som placerade Vänsterpartiet 
i den vänstersocialistiska fåran.

När: Onsdag 12 april, 18.00

Plats: Sofielunds Kollektivhus, Sofielunds-
vägen 71

aleksandra kOllOntaJ: en reVOlutIOnär  
pOlItIsk tänkare för Vår tId 

Men anledning av Oktoberrevolutionens 
100-årsjublieum bjuder Vänsterpartiet 
Malmö in till ett samtal om den ryska 
revolutionären Aleksandra Kollontaj.  
Kollontaj blev känd för världen för hennes 
nydanande tankar om nya former av sex- 
och kärleksrelationer som en del av det  
socialistiska samhällsbygget. Under flera 
år var hon också Sovjetunionens ambas-
sadör i Stockholm. Malmöaktivisten 

Hansalbin Sältenberg inleder samtalet om 
vad vi idag kan lära av Kollontajs dyna-
miska syn på relationen mellan ekonomi, 
kärlek och sexualitet. Hur kan hennes 
internationalism vidare inspirera oss i en 
tid av växande europeisk nationalism? 

När: Tisdag 25 april, 18.00

Plats: Jesusbaren, Fasterbogatan 27B

radIkal sOCIalpOlItIk 

Maj Karlsson (V), riksdagsledamot och 
socialpolitisk talesperson bjuder in till en 
diskussion kring hur vi formar en radikal 
socialpolitik som utgår från det klassam-
hälle vi lever i och som vill ställa upp för 
människor istället för att kontrollera dem. 
Syftet med diskussionen är att tillvarata 
deltagarnas egna erfarenheter och idéer 
för hur vi skapar en radikal socialpolitik. 

Du som är intresserad av socialpolitik,  
du som arbetar som socialarbetare eller du 
som brukar systemet – det är era syn-
punkter som ska komma fram.

När: Måndag 15 maj, 18.00

Plats: Vänsterns Hus
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nu ska VInsterna I Välfärden BOrt    

Striden om vinsterna i välfärden når sin 
kokpunkt under våren då regeringen ska 
presentera sin proposition som just nu för-
handlas med Vänsterpartiet. Näringslivet 
och välfärdsprofitörerna gör allt de kan 
för att skjuta vinstutredningens förslag 
i sank. Sara Svensson, Vänsterpartiets 
gruppledare i region Skåne, redogör för 
hur läget ser ut och hur vinstjakten drab-
bar sjukvården. 

När: Måndag 29 maj, 18.00

Plats: RETO i Folkets Park,  
Norra Parkgatan 2

April

12
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Det händer något på ABF Malmö 
nästan varje dag! Följ oss på 

Facebook och Instagram
Vänsterpartiet Malmö samarbetar med ABF i alla sina studier.
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Kalendarium
I denna kalender ser du en sammanställning över alla Vänsterpartiet 
Malmö studiestarter under våren. alla studier är i Malmö om inte annat 
anges. se i broschyren för närmare information om respektive aktivitet.

FEBRUARI

Måndag 27 februari Café: Syrien – kriget, freden och framtiden
Tisdag 28 februari  Cirkel: Eros och kommunism – Alexandra Kollontajs 
   politiska tänkande (5)
MARS

Måndag 6 mars  Cirkel: Ny i vänstern (4)
Måndag 6 mars  Cirkel: Skönlitterär bokcirkel (en gång i månaden)
Måndag 6 mars  Cirkel: Klass, rasism och motstånd – en studiecirkel  
   om Stuart Hall (4)
Onsdag 15 mars  Café: Kuba efter Fidel
Torsdag 16 mars  Träff för nya medlemmar (1)
Söndag 19 mars  Kurs: Vänsterpartiet – så funkar det
Torsdag 30 mars  Cirkel: Kultur är ingen lyx (3)

APRIL

Lö-Sö 1–2 april  Kurs: Feministiskt och separatistiskt internat
Söndag 9 april  Konferens: Välfärdskonferens
Onsdag 12 april  Café: Politisk vänsteraktivism och vänsterns 
   programutveckling
Tisdag 25 april  Café: Alexandra Kollontaj – en revolutionär politisk 
   tänkare för vår tid
Tisdag 18 april  Cirkel: Asyllagarna ett år (3)
Onsdag 19 april  Träff för nya medlemmar (1)
Onsdag 19 april  Cirkel: Omställningsprogram för ett hållbart Malmö (4)
Torsdag 27 april  Cirkel: Sjukvårdens kris och dess lösningar (4)

MAJ

Tisdag 2 maj  Cirkel: Grundscirkel i politisk ekonomi (4)
Måndag 15 maj  Café: Radikal socialpolitik
Söndag 21 maj  Kurs: Vänsterpartiet – så funkar det
Söndag 21 maj  Kurs: Vänsterskolan (olika kurser)
Måndag 29 maj  Café: Nu ska vinsterna i välfärden bort
Tisdag 30 maj  Träff för nya medlemmar (1)

JUNI

On-To 31 maj – 1 juni Universitet: Ekonomi, marxism och strategi
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från intet allt vi vilja bli


