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Kunskapen ger oss en starkare
valrörelse!
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 och studerar
tillsammans har vi möjlighet att lära av
varandra, pröva argument och lyssna på
andras tankar. Inte minst är det avgörande
inför en valrörelse när allas krafter måste
tas tillvara.
I vårens program fokuserar vi på valet
med våra valtemamöten, valskolor och
ett separatistiskt valinternat. Som vanligt
har vi ett rejält utbud av grundstudier med
både träffar, cirklar och endagskursen
Vänsterpartiet – så funkar det. Vi ordnar
några Vänstercaféer och en fördjupningscirkel men återkommer till sommaren
med ett fullt program av spännande
vänstercaféer.

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 bildningstraditionen där vi gemensamt och också
vårt parti utvecklas. Därför är studierna
en hörnsten av vår verksamhet. Utöver de
studier du hittar i denna studiebroschyr
ordnas många spännande och intressanta
politiska träffar av våra arbetsgrupper
under terminen. Håll utkik i Folkviljan,
vmalmo.se och i sociala medier för att
vara uppdaterad om det senaste.
Studierna vi erbjuder i studiefoldern
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, tema
träffar, endagskurser och helgkurser.
Studierna organiseras av Vänsterpartiet
Malmös medlems- och 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.
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.
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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 Falsterbo kursgård,
Jesusbaren (Falsterbogatan 27B) eller
Sofielunds Kollektivhus (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 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.
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För nya medlemmar
Vänsterpartiet arrangerar under våren såväl cirkeln Ny i vänstern men
också träffar för nya medlemmar samt endagsutbildningen Vänster
partiet – så funkar det. 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.

Jan

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.

29

Mars

1

April

3

Maj

15

• Start 29 januari
Måndag 29 januari, kl 18.30
Torsdag 1 mars, kl 18.30
Tisdag 3 april, kl 18.30
Tisdag 15 maj, kl 18.30
Plats: Vänsterns hus
Anmälan: Ej nödvändig men
meddela gärna om du kommer på
malmo@vansterpartiet.se

Feb

Cirkel: Ny i Vänstern
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 fyra träffar
ses vi och pratar politik med utgångspunkt i partiets ideologiska idéer. Vi
lyssnar, diskuterar och lär oss mer ihop.
Inga förkunskaper krävs. Cirkeln ges två
gånger under hösten och är fyra träffar
per omgång.
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April

28 16
• Start 28 februari
Onsdag 28 februari, kl 19.00–20.45
Tisdag 16 april, kl 19.00–20.45
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: 28/2 ej klart,

16/4 Per Davidsson
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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 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
våren.

April

7

Maj

27

• Start 17 april
När: Lördag 7 april samt söndag 27 maj,
09.00–15.45
Plats: I Malmö (meddelas innan kursstart)
Anmälan: Observera att sista anmälan
är fredag 30 mars respektive
fredag 18 maj på vmalmo.se/zetkin eller
malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: Patrik Munthe, Gunnel
Suneson, Daniel Sestrajcic

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 fungerar 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
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medlemmar som kan lyssna på dig, förklara 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.
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Studiecirkel och valtemamöten
Våren fokuserar på valtemamöten med sikte på valrörelsen för medlemmar
och sympatisörer under hösten. Dessa arrangeras av valledningen för att
stärka vår argumentation och kunskaper i fler olika frågor.
Vi ordnar också en fördjupningscirkel. Cirkeln arrangeras av medlemsoch 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.

IDEOLOGI: ENTREPRENÖRSSTATEN
Ett vanligt förekommande argument emot
ett socialistiskt samhälle (med stöd i det
sovjetiska misslyckandet) är att det inte
klarar av att driva teknikutvecklingen
framåt. Skälet till detta uppges ofta vara
att utan möjligheter att tjäna stora pengar
kommer människor inte att ta de finansiella risker som krävs för att ta fram nya
innovationer.
I sin bok Entreprenörsstaten (2016)
gör Mariana Mazzucato en kritisk granskning av detta påstående och menar att de
senaste 50 årens stora tekniska landvinningar istället har sprungit ur statligt
finansierad grundforskning och att de
”risktagande” entreprenörerna kommit
in först när dessa landvinningar blivit
lönsamma. Tanken för denna studiecirkel
är att med Mazzucatos bok som grund
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diskutera möjligheterna och hindrena för
teknologisk och ekonomisk utveckling i
ett socialistiskt samhälle.
Cirkeln innehåller fyra tisdagsträffar
med c:a 80 sidor läsning (på svenska) mellan varje gång. Träffarna äger rum 20/2,
6/3, 20/3 och 3/4. Man bör ha läst de första
80 sidorna redan inför den första träffen.
Max 8 deltagare, först till kvarn!
Feb

• Start 20 februari

20

När: Tisdagar kl. 18.30–20.00 med
start 20 februari, fyra gånger
varannan tisdag.
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Per Davidson och Erik
Bengtsson.
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VALTEMAMÖTEN: FAKTA, ARGUMENT OCH DISKUSSION
Välkommen till spännande valtema
möten där en kunnig och engagerad
kamrat presenterar kring ett politiskt tema
prioriterad i valrörelsen. Det rör sig om
både kommunala och nationella teman.
Det rör sig om vår ideologi kring socialism, feminism, antirasism och ekologi,
men också teman av stor vikt så som
äldrefrågor och pension, skolfrågor och
bostadsfrågor. Efter presentation finns
möjlighet att ställa frågor och inte minst

diskutera hur vi gör valkampanj av våra
prioriteringar. Kom, lyssna, diskutera och
bli en suverän aktivist i valkampanjen.
Du väljer de valtemamöten som du vill
gå på – 1, 2, 3 eller alla.
• Start 22 mars
När: Torsdagar mars–juni,
kl. 18.30–20.30

Mars

22

Plats: Vänsterns hus
Inledare: Olika personer varje gång

Torsdag 22 mars

Torsdag 31 maj

Valtemamöte 1: Efter kongressen:
toppfrågorna i vår nationella valkampanj
med Pål Brunnström från partistyrelsen.

Valtemamöte 6: Miljö och klimatpolitik:
hur ser vår röda politik för grön omställ
ning ut? (inledare ej klar).

Torsdag 5 april

Torsdag 7 juni

Valtemamöte 2: Efter medlemsmötet:
toppfrågorna kommunalt i valkampan
jen med Hanna Thomé, oppositions
kommunalråd.

Valtemamöte 7: Utbildning: En skola
för alla från förskola till gymnasium
(inledare ej klar).
Torsdag 14 juni

Torsdag 19 april
Valtemamöte 3: Klass och socialism –
en politik för jämlikhet (inledare ej klar)

Valtemamöte 8: Feminism: Rätt att leva
– inte bara överleva med Emma-Lina
Johannson, valledare.

Torsdag 3 maj

Torsdag 21 juni

Valtemamöte 4: Pensionerna och våra
äldrefrågor – vad vill Vänsterpartiet?
med Susanne Björkenheim från parti
styrelsen.

Valtemamöte 9: En bostadspolitik som
garanterar alla en plats att bo på med
Morgan Svensson, byggnadsarbetare.

Torsdag 17 maj
Valtemamöte 5: Antirasism: flykting
politik och politik mot rasism och diskri
minering med vår riksdagsledamot
Jallow Momodou och Anders Neergaard
från programkommissionen.
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Kurser
Under våren kan du delta i flera olika kurser med sikte på valrörelsen –
som Vänsterpartiet Malmö arrangerar för alla medlemmar och sympatisörer. Alla våra kurser är kostnadsfria och vi står för såväl innehåll, resa som
logi men antalet platser är begränsat så anmäl dig i tid.

Vänsterpartiet: så funkar det

April

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

10

Maj

7

27

Du kan välja att dela på en av valskolorna eller båda – varje skola innehåller
olika upplägg och innehåll.
När: Söndag 7 april och 27 maj,
09.00–15.45
Plats: I Malmö (plats meddelas innan
kursen)
Anmälan: Observera att sista anmälan
är fredag 30 mars respektive fredag
18 maj på vmalmo.se/zetkin eller
malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: Valledningen

April

SEPARATISTISKT VALINTERNAT
Separatistiskt valinternat! Detta valinternat vänder sig till alla som identifierar sig
som kvinnor samt ickebinära. Vi peppar
inför valrörelsen, får matnyttig information och diskuterar valet i olika former!
Helgen varvas med intressanta föreläsningar, praktiska övningar och politiska
diskussioner. Mer info kommer framöver,
håll utkik på hemsida och Facebook.

27

April

VALSKOLA
Parallellt med våra endagskurser för
nya medlemmar ordnar vi två valskolor
som siktar in sig på att göra medlemmar,
sympatisörer och andra intresserade väl
förberedda för valrörelsen. Fokus ligger
på vår kampanj och hur vi får ut vårt budskap samt den politiken som vi driver.
Vid den första valskolan den 7 april har
vi besöka av Grayson Lookner, en organisatör från Bernie Sanders primärvalskampanj.
Grayson Lookner höll dessutom aktivist
utbildningar för Momentum i Storbritannien
under 2016. Med andra ord en riktigt spännande valskola att se fram emot.

Maj

7

21-22
När: 21–22 april
Plats: Falsterbo kursgård
Anmälan: Observera att sista anmälan
är måndag 23 mars på vmalmo.se/zetkin
eller malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: Emma-Lina Johansson och
Hanna Thomé
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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 några vänstercaféer. Genom att gilla Vänsterpartiet Malmö på facebook kan du hitta den senaste informationen
som också publiceras på vmalmo.se.

FEMINISM: VÅLDTÄKTER, #meetoo
OCH TRYGGHET I DET OFFENTLIGA RUMMET
Feministiska utskottet bjuder in till ett
samtal om historia, nutid och framtid.
Hur går vi vidare från höstens #metooupprop?

Mars

14

När: Onsdag 14 mars, 18.30
Plats: Sofielunds Kollektivhus,
Sofielundsvägen 71

FACKLIGA UTSKOTTET: HOTET MOT STREJKRÄTTEN
Regeringen avser att föreslå en ny lag
sm hotar strejkrätten - lagen får Svenskt
Näringslivs ärenden och hamnkonflikten i
Göteborg används som förevändning. Hur
ser situationen ut och vad kan vi göra. Diskussion med företrädare för Transportarbetareförbundet samt Hamnarbetarförbundet.

När: se hemsidan
Plats: se hemsidan

VÄNSTERNS INTERRELIGÖSA GRUPP (VIG): TRO OCH POLITIK
VIG fortsätter under våren att arrangera
spännande samtalscaféer med inbjudna
föreläsare på olika teman för att diskutera
politik i skärningspunkten mellan tro och
politik. VIG är en religiöst obunden grupp
som genom samtal, möten och öppna evene-
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mang vill vi bidra till att skapa en förståelse
för existentiella frågor i dag och för solidarisk politik inom olika samfund.
När: se hemsidan
Plats: se hemsidan

11

Foto: Tessan Lücke/CC

Det händer något på
ABF Malmö nästan varje dag!
Följ oss på Facebook och
Instagram
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Vänsterpartiet Malmö samarbetarVänsterpartiet
med ABF i alla
sina studier.
Malmös
studieprogram våren 2018

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.
JANUARI
Måndag 29 januari	Träff för nya medlemmar
FEBRUARI
Tisdag 20 februari
Onsdag 28 februari

Cirkel: Entreprenörsstaten (4)
Cirkel: Ny i vänstern (4)

MARS
Torsdag 1 mars	Träff för nya medlemmar
Onsdag 14 mars
Café: Våldtäkter, #meetoo och trygghet i det offentliga rummet
Torsdag 22 mars 	Efter kongressen: toppfrågorna i vår nationella valkampanj
APRIL
Tisdag 3 april	Träff för nya medlemmar
Torsdag 5 april	Efter medlemsmötet: toppfrågor i lokala valkampanjen
Lördag 7 april
Kurs: Vänsterpartiet – så funkar det
Lördag 7 april
Kurs: Valskola
Måndag 16 april
Cirkel: Ny i vänstern (4)
Torsdag 19 april
Klass och socialism – en politik för jämlikhet
Lö-Sö 21-22 april
Kurs: Separatistiskt valinternat
MAJ
Torsdag 3 maj 	Pensionerna och våra äldrefrågor – vad vill Vänsterpartiet?
Tisdag 15 maj	Träff för nya medlemmar
Torsdag 17 maj
Antirasism: flyktingpolitik och politik mot rasism och diskriminering
Söndag 27 maj
Kurs: Vänsterpartiet – så funkar det
Söndag 27 maj
Kurs: Valskola
JUNI
Torsdag 31 maj
Miljö och klimatpolitik: hur ser vår röda politik för grön omställning ut?
Torsdag 7 juni	Utbildning: En skola för alla från förskola till gymnasium
Torsdag 14 juni
Feminism: Rätt att leva – inte bara överleva
Torsdag 21 juni	En bostadspolitik som garanterar alla en plats att bo på
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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

vmalmo.se/studier
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