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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



5vmalmo.se/studier

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. 

I höstens program hittar du både 
fördjupande cirklar och ett rejält utbud 
av grundstudier med både träffar, cirklar, 
endagskursen Vänsterpartiet Malmö – så 
funkar det och helginternatet Vänster
politikens ABC. Vi satsar också på att dra 
igång valstudierna både med vänsterca-
féer kring valplattformen, tematräffar för 
att bli bättre på kommunikation i valrörel-
sen, parlamentarikerutbildning och en het 
valskola. Vi tar också nya tag och försöker 
återigen genomföra vårt Marxistiska 
Folkuniversitet på temat ekonomi från 

vänster och politisk strategi med ekonom-
historikern Örjan Appelqvist.

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, 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 Sö-
dervärn). Ibland är vi på Röda Huset/
Kvarnby Folkhögskola (Industrigatan 4), 
Falsterbo kursgård, Jesusbaren (Falster-
bogatan 27B) eller Sofielunds Kollektiv-
hus (Sofielundsvägen 71) 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
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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 för-
kunskaper krävs. Cirkeln ges två gånger 
under hösten och är fyra tisdagar i rad per 
tillfälle.

•	 Start  3 oktober och  
7 november

Tisdag  3 oktober, kl 19.00-20.45 samt 
7 november, kl 19.00-20.45

Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Gunnel suneson (3/10) eller 
per davidsson (7/11)

Vänsterpartiet arrangerar under våren såväl cirkeln Ny i vänstern men 
också träffar för nya medlemmar samt endagsutbildningen Vänster
partiet – så funkar det. Vi ordnar också helgkursen Vänsterpolitikens ABC. 
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.

Nov

7
Okt

3

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:
Tisdag 26 september, kl 18.30
Torsdag 26 oktober, kl 18.30
Måndag 6 december, kl 18.30
Plats: Vänsterns hus
Anmälan: ej nödvändig men  
meddela gärna om du kommer på 
malmo@vansterpartiet.se

Sept

26
Okt

26
Dec

6

För nya medlemmar
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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.

•	 17 september
När: söndag 17 september 09.00–15.45
Plats: Röda Huset/Kvarnby Folkhögskola, 
Industrigatan 4
Anmälan: observera att sista anmälan  
är onsdag 12 september på  
vmalmo.se/zetkin eller  
malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: patrik Munthe, Hansalbin 
sältenberg, pooja sharafi och sandra 
lindqvist.

Sept

17

Nov

25

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 30 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  
Vänsterpartiet 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.

VänSTerPOlITIKenS ABC

Under ett internat på Falsterbo kursgård 
lär vi känna varandra och Vänsterpartiets 
grunder gemensamt. En blandning av 
inledningar med diskussioner kring våra 
ideologiska utgångspunkter och prak-
tiska workshops och fokus på hur du kan 
engagera dig: inte minst inför valrörelsen. 
Parallellt genomförs vårt valinternat för 
Vänsterpartiets valledning. 

•	 25–26 november
När: lördag-söndag 25-26 november,  
kl 08.30-15.00
Plats: Falsterbo kursgård
Anmälan: observera att sista anmälan är 
fredag 3 november på vmalmo.se/zetkin 
eller malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: patrik Munthe, Hansalbin 
sältenberg, pooja sharafi och sandra 
lindqvist
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POlITIK: InTreSSerAD AV PArlAMenTArISKA uPPDrAG?  

Är du intresserad av att sitta i kommun-
fullmäktige eller att ta på dig ett parla-
mentariskt uppdrag efter valet 2018?  
Kom på denna cirkeln och lär dig grun-
derna i det parlamentariska arbete, stra-
tegier för framgång och vänsterpartiets 
politik. Cirkeln hålls av Anders Skans, 
grupp ledare för vänsterpartiet kommun-
fullmäktigegrupp i Malmö och Hanna 
Thomé, oppositionsråd i Malmö.

Cirkeln är på tre träffar på olika datum. 

Du ska kunna delta på samtliga tre träffar 
för att kunna gå cirkeln.

•	 Start 5 oktober
När: torsdag 5 oktober, tisdag 17 oktober 
och måndag 30 oktober, kl 19.00–21.00 
(tre träffar)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Anders skans och  
Hanna thomé

IDeOlOGI: KlASS, rAS OCh MArXISM  

Rasism är inte bara ett historiskt faktum 
utan en del av kapitalismens inneboende 
logik. Det menar den amerikanska histo-
rikern David R. Roediger. Roediger har 
under många år studerat rasism inom den 
amerikanska arbetarrörelsen. I somras 
släpptes hans senaste bok Class, Race and 
Marxism som bland annat handlar om de 
historiska kopplingarna mellan kapita-
lism, kolonialism och slaveri, om ras och 
arbete, samt om solidaritet.

Vi träffas fyra gånger under hösten och 
diskuterar utvalda kapitel ut boken. Det 
här är studiecirkeln för dig som vill slipa 
din anti-kapitalistiska och anti-rasistiska 
analys, och diskutera politiska visioner. 

Boken finns bara på engelska, därför 
förutsätts ett cirkeldeltagande att en är 
bekväm med att läsa på engelska. 

Du beställer själv och bekostar boken 
på följande länk: https://www.versobooks.
com/books/2467-class-race-and-marxism 

•	 Start 5 oktober
Träffar: torsdag 5 oktober, kl. 18.30-
20.00 (fyra gånger varannan torsdag)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Maria persdotter, medlem i 
styrelsen

Vi erbjuder 10 studiecirklar för medlemmar och sympatisörer under  
hösten. Cirklarna arrangeras av medlems- och studieutskottet. 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.

Okt

5

Okt

5

Studiecirklar
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IDeOlOGI: InTrODuKTIOn TIll MArX KAPITAleT 

Tillsammans läser vi Michael Heinrich 
Introduktion till de tre volymerna av 
Marx Kapitalet.

Lagom till valet kan det vara idé 
fräscha upp sina kunskaper i ekonomi! 
Hjälp kan man få av en introduktion till 
Kapitalet, en föredömligt kort och sam-
manfattande bok som kräver desto mer 
diskussion. Till en början Marx arbets-
värdelära vars begreppsvärld i stora drag 
utgår från de klassiska ekonomernas, t ex 
Adam Smith, till skillnad mot dagens, s 
k neoklassikerna som helt har brutit med 
dessa ansatser. Vidare kan Heinrichs 
diskussion av die Linkes partiprogram 
komma väl till pass inför valet hösten 

2018. Vi träffas varannan vecka, en sex 
gånger under hösten och lika många till 
våren. Bokens modesta 244 sidor kan 
behöva eftertanke och ämnet – idag täm-
ligen okänt i samhällsdebatten –  mår inte 
bra av en forcerad läsning.

Introduktionsträff den 9 oktober och 
första cirkelträffen är den 16 oktober för 
att sedan fortsätta varannan måndag.

•	 Start 9 oktober
Träffar: Måndag 9 oktober, kl 18.00  
(sex gånger, varannan måndag)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: pierre Kraus

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 fack-
liga plattform samt partiets olika material 
om arbetsmarknadspolitiska frågor. Inga 
förkunskaper krävs.

•	 Start 10 oktober
Start: tisdag 10 oktober, kl 18.00  
(fem tisdagar i rad)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Jeanette stojic, aktiv i  
fackliga utskottet

VårD: SJuKVårDenS KrIS OCh DeSS löSnInGAr 

Sjukvården är i kris med underbemanning, 
dålig arbetsmiljö och löner och bristfäl-
lig styrning som gör sig ständigt påmind. 
Region Skåne har en av de lägsta skattesat-
serna och larmen inifrån vården hörs ofta. I 
denna cirkel diskuterar vi sjukvårdens kris 
och problem men också de lösningar som 
Vänsterpartiet presenterar.  Vi tar bland 
annat upp frågor som hur vinster i välfärden 
påverkar och hur “New Public Manage-
ment” förstör arbetets organisering. Cirkeln 
genomförs i samarbete med Vänsterpartiets 

regionpolitiker och ger en bra grund för dig 
som framöver vill kandidera till uppdrag i 
Region Skåne för Vänsterpartiet.

•	 Start 31 oktober
Start: tisdag 31 oktober, kl 18.00 (fyra 
tisdagar i rad)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: sara svensson, gruppledare 
för Vänsterpartiet i Region skåne

Okt

9

Okt

10

Okt

31
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reTOrIK: VerKTyG För AnAlyS OCh SKAPAnDe  

Vad kännetecknar god retorik i dagens de-
battsamhälle? Vilken betydelse har formen 
för att budskapet ska nå fram? Efter en 
uppdatering med retorikens grunder, blir 
det analys av färska debattartiklar och tal. 
Därefter skapar vi själva texter och/eller 
tal. Det är såklart möjligt och lämpligt att 
utgå ifrån egna idéer med sikte på att bidra 
i aktuell debatt – i olika forum – i stort 
och smått – inte minst med anledning av 
valåret 2018. Vi tittar på vilken betydelse 
kroppen och rösten har i talsituationer och 
prövar några enklare övningar.

 Det blir inga långa föreläsningar. Vi 
jobbar i grupp och enskilt. Vi kritiserar 
varandras texter prestigelös för att utveck-
las. Inga förkunskaper behövs men förstås 

lusten att spetsa sig verbalt. Det spelar 
ingen roll om du är van skribent eller inte. 
Visst material kommer att delas ut. Försök 
att ha med egen dator från andra träffen. 
Det blir skrivuppgifter mellan träffarna.

•	 Start 7 november
Träffar: tisdag 7 november, kl. 18.30-
20.30 (fem tisdagar i rad)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: dag persson, folkbildare

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  13 november
Start: Måndag 13/11, kl 18.30  
(tre måndagar)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Morgan svensson,  
byggnadsarbetare

Nov

7

Nov

13
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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 skön-
litteratur. Vi väljer gemensamt en bok per 
träff. I våras läste vi bland annat; Sara 
lidman Tjärdalen, Alain Mabanckou 
Imorgon fyller jag tjugo och nuruddin 
Farah Kartor. Till den 11 september läser 
vi Carola hansson Masja.  

Vill du vara med kontaktar du Anders 
Skans på anders.skans@malmo.se.

•	 Start  11 september
Träffar: 11 september, 9 oktober,  
13 november och 11 december,  kl 19.00
Plats: Vänsterns hus 
Cirkelledare: Anders skans

Nov

13
Dec

11
Okt

9
Sept

11
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Sept

17

Sept

17

Nov

25-26

Nov

25-26

Kurser, konferenser och universitet
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.

VänSTerPOlITIKenS ABC 

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

VAlSKOlA 

Om ett år är det val. På valskolan får du 
en kick-start med praktiska workshops i 
exempelvis argumentationsträning. Dess-
utom ordnar vi flera politiska workshops 
om Vänsterpartiets politik – vad vi vill, 
vilka vår starka argument är och vad vi 
står för.

När: söndag 17 september, 09.00–15.45
Plats: Röda Huset/Kvarnby Folkhögskola, 
Industrigatan 4
Anmälan: observera att sista anmälan 
är onsdag 12 september på vmalmo.se/
zetkin eller malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: tove Karnerud och daniel 
sestrajcic

VAlInTernAT

Vi arrangerar ett internat för alla som är 
medlemmar eller vill bli medlemmar i vår 
stora valledning MVG som förbereder 
och organiserar Vänsterpartiet Malmös 
valarbete. Tillsammans lär vi oss mer, 
diskuterar och arbetar för att bygga upp 
starkare valrörelse som ska ge Vänster-
partiet framgång.

När: lördag-söndag 25-26 november
Plats: Falsterbo kursgård, Höllviken
Anmälan: observera sista anmälan är 
1 november på vmalmo.se/zetkin eller 
malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: emma-lina Johansson och 
tove Karnerud
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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 8 – 9 
november med möjlighet till gemensam 
middag på onsdagen.

När: onsdag och torsdag 8–9 november  
kl 09.30-15.30
Plats: sofielunds Kollektivhus,  
sofielundsvägen 71
Anmälan: observera sista anmälan är 
1 november på vmalmo.se/zetkin eller 
malmo@vansterpartiet.se

Nov

8-9
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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. 

under hösten ordnar vi ett flertal större och mindre vänstercaféer - 
några självständiga och andra hänger ihop i ett tema kring valplattformen.

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

KuBA: Den KuBAnSKA MODellenS uTMAnInGAr För  
SOCIAlISM   

Under hösten 2018 genomförs de första 
valen på Kuba där den historiska gene-
rationen som genomförde den kubanska 
revolutionen 1959 inte kommer att delta 
och en ny generation kommer att väljas 
att styra landet. Maybely Veliz Rodriguez 
är dekan vid universitetet i Cienfuegos 
och doktor i historia. I samarbete med 
Kvarnby och Svensk-Kubanska fören-

ingen inbjuder Vänsterpartiel Malmö 
alla intresserade till en föreläsning där 
fokus ligger på den kubanska debatten om 
samhällets styrkor, utmaningar och på vad 
som måste förändras för att bevara den 
kubanska revolutionens landvinningar.

När: onsdag 13 september, kl 18.00
Plats: se hemsidan

4 X VAlPlATTFOrMen   

Vänsterpartiet ska på sin kongress i februari 
anta en valplattform. Under hösten finns 
det utrymme och möjlighet att diskutera 
förslaget till valplattform. Vilken politik 
för vi fram? Vilka ska våra krav vara?  
Hur ser analysen av vårt samhälle ut? Eller 
något helt annat. Varje Vänstercafé inleds 
av en ledande kamrat som presenterar 
några bitar ur valplattformen och sedan 
öppnar upp för en kritisk och deltagande 
diskussion där vi tillsammans bryter 
åsikter och tankar. Förhoppningsvis utgör 
diskussionerna en ordentlig grund för att vi 
ska kunna skriva motioner till kongressen.

Inledningarna hålls av våra partistyrelse-
ledamöter Hanna Gedin, Pål Brunnström 

och Susanne Björkenheim samt Anders 
Neergaard som är medlem av program-
kommissionen. Följande teman gäller för 
respektive café:
•   ekonomisk jämlikhet, 20/9
•   Välfärd i hela Sverige, arbetstids-

förkortning och kriminalitet, 4/10
•   Skola, bostad och kultur, 18/10
•   Klimat, fred och  flyktingpolitik, 1/11
  
När: onsdag  20/9, 4/10, 18/10, 1/11,  
kl 18.00
Plats: Vänsterns Hus, Nobelvägen 51

Sept

13

Sept

20
Okt

4
Okt

18
Nov

1
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InTernATIOnellT: VeneZuelA – en STrATeGISK  
MAKTKAMP     

I Venezuela pågår en maktkamp mellan 
olika grupperingar för och emot den boli-
varianska revolutionen. Vad står på spel i 
Venezuela? Vad beror krisen på och vilka 
lösningar finns. Ser vi slutet på vänstervå-
gen och är den nyliberala högern på väg 
tillbaka. Möt ruth Cartaya med bakgrund 
i Venezuela som är samordnare för Ve-

nezuelanätverket och Latinamerikagrup-
pernas talesperson för politisk utveckling 
i Latinamerika Francisco Contreras i ett 
samtal om utvecklingen i Venezuela.

När: söndag 22 oktober, kl 16.30
Plats: Garaget, lönngatan 30

SJuKVårD: VårDArBeTAre Gör uPPrOr MOT  
FörSäMrADe VIllKOr I VälFärDen 

Från början var det tre sjuksköterskor 
som tog initiativ till en riksomfattande 
manifestation för en bättre vård, men det 
växte snabbt och grupper bildades över 
hela landet. Agneta lenander, som var en 
av de tre initiativtagarna, berättar hur en 
ohållbar situation fick människor att gå 
samman och kräva en bättre vård för alla, 
både patienter och arbetare.

När: onsdag 15 november, 18.00
Plats: sofielunds Kollektivhus, so-
fielundsvägen 71

AleKSAnDrA KOllOnTAJ: en reVOluTIOnär  
POlITISK TänKAre  

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 so-
cialistiska samhällsbygget. Under flera år 
var hon också Sovjetunionens ambassadör 
i Stockholm. Malmöaktivisten hansalbin 
Sältenberg inleder samtalet om vad vi 

idag kan lära av Kollontajs dynamiska 
syn på relationen mellan ekonomi, kärlek 
och sexualitet. Hur kan hennes interna-
tionalism vidare inspirera oss i en tid av 
växande europeisk nationalism? 

När: onsdag 22 november, kl 18.00
Plats: Jesusbaren, Falsterbogatan 27B

Okt

22

Nov

15

Nov

22
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nyTT KlIMATMöTe, nyA KOnSeKVenSer?  
en AnAlyS AV COP 23    

Vänsterpartiet bjuder in klimatdebattören, 
journalisten och författaren Shora  
esmailian för att kommentera och analy-
sera konsekvenserna av FN:s klimattopp-
möte i Bonn. Närmar vi oss en lösning på 
krisen eller kommer världens ledare bara 
med tomma löften? Vilka mekanismer är 
det egentligen som styr förhandlingarna. 
Kom på föreläsning och få en gedigen 
kritisk genomgång av toppmötet, COP 23 
i Bonn. 

När: onsdag 29 november, kl 18.00
Plats: Garaget, lönngatan 30

Nov

29
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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 hösten 2017. Alla studier är i Malmö om inte annat anges.  
Se i broschyren för närmare information om respektive aktivitet.

SePTeMBer
Mån  11 sept Cirkel: skönlitterär bokcirkel (en gång i månaden)
ons  13 sept Café: den kubanska modellens utmaningar för socialism
sön  17 sept Kurs: Vänsterpartiet – så funkar det
sön  17 sept Kurs: Valskola
ons  20 sept Café: Valplattformen med fokus ekonomisk jämlikhet
tis  26 sept träff för nya medlemmar

OKTOBer
tis  3 okt Cirkel: Ny i vänstern (4)
ons  4 okt Café:  Valplattformen med fokus välfärd i hela sverige,  

arbetstids förkortning och kriminalitet
tors  5 okt Cirkel: Klass, ras och marxism (4)
tors  5 okt Cirkel: Intresserad av parlamentariska uppdrag? (3)
Mån  9 okt Cirkel: Introduktion till Marx Kapitalet (6)
tis  10 okt Cirkel: Facklig-politisk grundcirkel (5)
ons  18 okt Café: Valplattformen med fokus skola, bostad och kultur
sön  22 okt Café: Venezuela - en strategisk maktkamp
ons  25 okt Café: Valplattformen med fokus klimat, fred och flyktingpolitik
tors  26 okt träff för nya medlemmar
tis  31 okt Cirkel: sjukvårdens kris och dess lösningar (4)

nOVeMBer
tis  7 nov Cirkel: Ny i vänstern (4)
ti  7 nov Cirkel: Retorik – verktyg för analys och skapande (5)
ons/tors 8-9 nov Marxistiskt folkuniversitet om ekonomi, marxism och strategi
Mån 13 nov Cirkel: Grundcirkel i politisk ekonomi (3)
ons 15 nov Café: Vårdarbetare gör uppror mot försämrade villkor i välfärden
ons 22 nov Café: Alexandra Kollontaj – en revolutionär politisk tänkare för vår tid
lö/sö 25-26 nov Kurs: Vänsterpolitikens ABC
lö/sö 25-26 nov Kurs: Valinternat
ons  29 nov Café: Nytt klimatmöte, nya konsekvenser? en analys av Cop 23

DeCeMBer
Mån  4 dec träff för nya medlemmar
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