Folkviljan. Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen.

Medlemsmöte
11 okt
Vi väljer kommunalråd, politiska sekreterare och andra
förtroendeuppdrag för mandatperioden. Valberedningens
förslag presenteras innan mötet på vmalmo.se.
På mötet blir det också mat, kultur och politiska
diskussioner.
Alla välkomna! Betalande medlemmar har rösträtt.

Torsdag 11 oktober
kl 18.00
Sofielunds Folkets Hus,
Rolfsgatan 16
Behöver du barnpassning under mötet så mejlar du
malmo@vansterpartiet.se och anger detta.

!
Välkomna

Medlemsmöte 11 okt !
Se sista sidan

Kurser
Studiecirklar
Vänster
caféer
Träffar
Vänsterpartiet Malmös studieprogram hösten 2018

Vänsterpartiet Malmö
vmalmo.se
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Tillsammans växer vi!
Efter en fantastisk valrörelse med
hundratals aktivister och över 700 nya
medlemmar är det dags att ta oss tid för
studier. 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.
Höstens program fokuserar på grundstudier för nya medlemmar med både
endagskurser, grundcirklar på olika språk
och träffar för nya medlemmar. Samtidigt
har vi ett brett utbud av studier kring
miljö, feminism, socialism, filosofi och
LSS för att bara nämna några exempel. Vi
ordnar några Vänstercaféer, studiecirklar
och fördjupningscirklar.
Låt aldrig diskussionen stagnera. Låt
alltid pratet och lärandet stå i centrum för

vår utveckling. Det var bildningsidealen
i den tidiga arbetarrörelsen som ledde till
att nya idéer fick fäste i Sverige. Studierna
är en hörnsten i 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.

Innehåll
Praktisk information | sid 4
För nya medlemmar | sid 6
Studiecirkel och valtemamöten | sid 8
Kurser | sid 11
Vänsterns samtalscaféer | sid 12

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).

Kalendarium | sid 13
Kontaktuppgifter | sid 15
vmalmo.se/studier
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Praktisk information
Här hittar du våra studier; cirklar, tema
träffar och endagskurser. 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.

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
(Lönngatan 30).

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.

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.

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.

4

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.

Okt

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.

8

För dig som vill lära dig mer om Vänsterpartiet på arabiska. Studiecirkeln genomförs på arabiska och vi pratar om vår
politik, ideologi och vad du kan göra som
aktiv medlem. Studiecirkeln genomförs
av arabiska vänstern i Malmö.

22

• Start 22 oktober
Måndag 22 okt, kl 19.00–21.00 (4 ggr)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Sabrin Omar Högelius och

Ahmed Samir

Nov

6

• Start 8 okt och 6 nov

Okt

Tisdag 6 nov, kl 18.30–20.30, 4 ggr
Plats: Vänsterns hus

17

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.

Måndag 8 okt, kl 18.30–20.30, 4 ggr

Cirkelledare: Patrik Munthe

Nov

15

Dec

12

• Tider
Onsdag 17 okt, kl 18.30
Torsdag 15 nov, kl 18.30
Onsdag 12 dec, kl 18.30
Plats: Vänsterns hus
Anmälan: Ej nödvändigt, men anmäl gärna
på Zetkin eller meddela om du kommer
på malmo@vansterpartiet.se

STUDY GROUP: NEW IN Vänsterpartiet, IN ENGLISH
A study group for English-speaking new
members and sympathisers. At the four
meetings, you’ll meet other new members,
find out more about Vänsterpartiet’s
values and ideology, about socialism and
Swedish politics, and how you can be
involved. We discuss, listen and learn
together.

Okt

Cirkel: Ny i Vänstern PÅ ARABISKA

Oct

16

• Start 16 october
Tuesday 16 october, kl 18.00–20.00
(4 occasions)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Fiona Winders

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.

Okt

14

Dec

2

• Tider
Söndag 14 okt, kl 9.00–15.45 eller
Söndag 2 dec, kl 9.00–15.45
Plats: I Malmö (exakt var meddelas innan
kurserna)
Anmälan: Observera att sista anmälan
är fredag 5 oktober respektive fredag
16 november på vmalmo.se/zetkin eller
malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: Patrik Munthe, Gunnel
Suneson, Daniel Sestrajcic

6
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Studiecirklar
Sex olika cirklar på både grundnivå, tematisk och fördjupningsnivå erbjuder
vi dig. Det finns mycket du kan delta i som en fortsättning på valrörelsens
diskussioner med väljare och medlemmar. 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.

filosofI: GRÄVANDE FILOSOFI
En filosoficirkel där vi använder filosofin
som ett verktyg för att gräva där vi står, i
den egna verkligheten, den egna utsiktspunkten över samtiden. Inledningsvis
testar vi fyra olika teman:
Existentialismen – Vad kan existentialismen lära oss i en tid när det tycks finnas
absoluta sanningar, när fundamentalism
och religion stärks? Vi tar bl.a. hjälp av
Kirkegaard, Sartre och Camus.
Marxism i den utvecklade kapitalismens tidevarv – Är kapitalismen ond eller
god, en historisk återvändsgränd eller
nödvändig för vår sociala och ekonomiska
utveckling? Hänger ”Kapitalet” fortfarande med?
Feminism som samhällsprojekt. Man
föds inte till kvinna, men blir det, konstaterade Simone de Beauvoir. Håller alla
framgångsrika kvinnor på att omdefiniera
begreppet feminism. Har kvinnorna kommit närmre ”den fria viljan”, avskalad
beroenden och konservatism? Är feminismen enbart ett projekt för kvinnor eller
gäller den oss alla?
Samhällsevolution och välfärdsfilosofi?
Välfärdssamhället var efterkrigstidens
största politiska projekt, vars fall vi kanske
nu bevittnar. Rättsstat, välfärdsstat och
sedan?
Vi tar t.ex. hjälp av Schmoller och
Wagner, Marx, makarna Myrdal, Parsons
och Bourdieu.
8

Okt

MILJÖ: PÅ EKOLOGISK GRUND

Okt

• Start 17 okt

17

Onsdag 17 okt, kl 18.00–20.00
(fem gånger, var tredje vecka)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Conny Svenning,
åttabarnsfar, författare och docent i
sociologi

Fem kvällar med introduktion till partiets
miljö- och klimatpolitik. För dig som vill
ha grundläggande kunskaper om partiets
politik kring miljö- och klimathotet. Vi
startar från grunden och bestämmer en
passande utgångspunkt utifrån deltagarnas intressen och behov. Programmet
läggs definitivt fast vid den första träffen.
Därför är det viktigt att du är med på
den. De övriga träffarna blir troligen
mera tematiserade och vi kommer att
fokusera en del på hur vi arbetar i Malmö
och på regional nivå med frågorna – både

24
parlamentariskt, utomparlamentariskt
och tillsammans med miljörörelsen.
Vill du förbereda dig, föreslår vi att
du läser partiets ekonomisk-ekologiska
punktprogram som kan hämtas från
www.vansterpartiet.se/politik/klimat/.
• Start 24 okt
Onsdag 24 okt, kl 18.30–20.30
(fyra gånger, varannan onsdag)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Vilmer Andersen, mångårig
klimataktivist och regionpolitiker för V

skola: SKOLSYSTEM I KAPITALISMEN
Skolsystemet är i kris och många föräldrar, lärare och politiskt intresserade ser
hur skolan kraftigt påverkar arbetsmiljön
och skolans utveckling. Under fyra träffar diskuterar och fördjupat vi oss i hur
new public management (NPM) påverkar
skolsystemet, eleverna, synen på bildning
och arbetsmiljön på skolorna. I samband
med cirkelstart delas texter ut som ligger
till grund för cirkeln och våra diskussioner.

• Start 24 okt
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Onsdag 24 okt, kl 18.30–20.30
(fyra gånger, varannan onsdag)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Mirjana Westermark, lärare

Nov

marxism: MARXISTISK EKONOMI
Vi lär oss mer om ekonomi och specifikt
den marxistiska ekonomin för att kunna
analysera vår samtid och utvecklingen.
Perfekt för dig som vill fördjupa dina
kunskaper inom ekonomi från vänster.
Tillsammans går vi grundligt igenom
grunderna för tankarna bakom den marxistiska ekonomin tankar och praktiska
utförande.

Okt

• Start 5 nov

5

Måndag 5 nov, kl 18.30–20.30
(fyra måndagar i rad)
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Susanne Björkenheim, journalist och partistyrelse-ledamot

9

FEMINISM: SOCIALISTISK FEMINISM
• Start 15 nov

Nina Björks omtalade bok om Rosa
Luxemburg, socialism och feminism
diskuterades mycket när den kom ut.
Tillsammans läser och diskuterar vi i
denna studiecirkel Drömmen om det röda
av Nina Björk.

15

Torsdag 15 nov, kl. 17.30-19.00
(tre gånger, varannan torsdag)
Plats: Vänsterns hus

10

Under hösten arrangerar vi tre kurstillfällen med flera olika kurser som
passar bra för alla medlemmar. 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
Nov

• Start 19 nov

19

Måndag 19 nov, kl. 18.30-20.30
(fyra gånger, varje vecka)
Plats: ABF, Spånehusvägen 47
Cirkelledare: Patricia Olsson Escalante

BÖCKER: SKÖNLITTERÄR BOKCIRKEL
I vår bokcirkel kan du vara med som är
intresserad att läsa och diskutera skön
litteratur. Vi väljer gemensamt en bok
per träff.
Vi har bland annat läst Therese Bohman Den andra kvinnan, Sara Stridsberg
Drömfakulteten och Nuruddin Farah
Kartor.
Vill du vara med kontaktar du Eva
Svegborn på esvegborn@hotmail.com

Kurser

Cirkelledare: Feministiska Utskottet

FUNKIS: LSS OCH FUNKISPOLITIK
LSS är en lag som har kommit att
hamna i strålkastarljuset. Vad har hänt
egentligen? Vad innebär lagen? Vad vill
Vänsterpartiet? Välkomna till en juridisk
och politisk genomgång av lagen! Cirkeln
riktar sig till alla som är intresserade av
funkisfrågor särskilt LSS.

Nov

• En gång i månaden
Plats: Vänsterns hus
Cirkelledare: Eva Svegborn

Se under rubriken “För nya medlemmar” så hittar du mer information om
denna endagskurs för nya medlemmar. Kursen den 2 december arrangeras
som en del av Vänsterskolan.

April

ORGANISERA! TALA! SKRIVA!
Efter en valsuccé utan dess like är det
dags att ta vänsterrörelsen framåt och med
gemensamma ansträngningar bygga en
starkare vänster som kan påverka samhället i rätt riktning. Vår styrka är vår organisation - i denna kurs så lär vi oss de enkla
knepen och metoderna för att få våra
grupper att funka på bästa sätt så att vi
kan organisera alla nya medlemmar. Som
valbara delar av kursen kan man sedan
arbeta vidare med spåren tala och skriva
för att övertyga fler om vår politik.

Okt

14

7
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Maj

27

När: S
 öndag 11 nov, kl 09.00–16.00
Plats: Sofielunds Kollektivhus
Anmälan: Obs! sista anmälan är 2 november på vmalmo.se/zetkin eller malmo@
vansterpartiet.se
Kursledare: Medlems- och studie
utskottet

VÄNSTERSKOLAN
Fördjupande kurser inom olika områden
kring sakpolitik och ideologi. Tillsammans
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 diskussionerna. Vi
arbetar med både politiska och praktiska
teman. På vmalmo.se/vansterskolan2018
presenteras de kurser som erbjuds i början
av november och du väljer en av kurserna
vid anmälan.

Dec

Dec

2

När: Söndag 2 dec, kl 09.00–16.00
Plats: ej klart
Anmälan: Observera sista anmälan är
16 november på vmalmo.se/zetkin eller
malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: Vänsterpartiet Malmös olika
utskott

11

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 hösten ordnar vi några vänstercaféer. Genom att gilla Vänster
partiet Malmö på facebook kan du hitta den senaste informationen som
också publiceras på vmalmo.se

SOCIALISM x 3: MÄNNISKAN I SOCIALISMEN
Under tre fristående och tankeväckande
föreläsningar går Hansalbin Sältenberg
doktorand och medlem i Vänsterpartiet
igenom hur ett framtida socialistiskt samhälle kommer att se ut. Föreläsningarna
berör relationer, maktordning och teorier
om hur vi ska strukturera ett framtida so-

cialistiskt samhälle. Vi serverar en enkel
soppa vid varje café.
När: Tisdag 23 okt, 13 nov och 4 dec,
kl 18.30
Plats: Sofielunds Kollektivhus,
Sofielundsvägen 71

HISTORIA: DEN TYSKA REVOLUTIONEN 100 ÅR
I november 1918 leder ett matrosuppror
i tyska Kiel till Första världskrigets slut.
Tyskland blir republik och snart är revolutionen i hela landet ett faktum. Henning
Süssner Rubin historiker och rektor på

Kvarnby Folkhögskola föreläser om den
Tyska revolutionen.
När: Torsdag 8 nov, kl 18.30
Plats: Jesusbaren

VÄNSTERNS INTERRELIGÖSA GRUPP (VIG): TRO OCH POLITIK
VIG fortsätter under hösten 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 evenemang vill vi bidra till att skapa en förståelse
för existentiella frågor i dag och för solidarisk politik inom olika samfund.
12

Kalendarium
I denna kalender ser du en sammanställning över alla Vänsterpartiet Malmö
studiestarter under hösten. Alla studier är i Malmö om inte annat anges.
Se i broschyren för närmare information om respektive aktivitet.
oktober
Måndag 8 oktober		

Cirkel: Ny i vänstern (4)

Söndag 14 oktober		

Kurs: Vänsterpartiet Malmö – så funkar det

Tisdag 16 oktober		

Cirkel: Ny i vänstern på engelska (4)

Onsdag 17 oktober		

Cirkel: Grävande filosofi (5)

Onsdag 17 oktober		

Träff för nya medlemmar

Måndag 22 oktober		

Cirkel: Ny i vänstern på arabiska (4)

Tisdag 23 oktober		

Café: Människan i socialismen I

Onsdag 24 oktober		

Cirkel: På ekologisk grund (5)

Onsdag 24 oktober		

Cirkel: Skolsystem i kapitalismen (4)

november
Måndag 5 november		

Cirkel: Marxistisk ekonomi (4)

Tisdag 6 november		

Cirkel: Ny i vänstern (4)

Torsdag 8 november		

Café: Tyska revolutionen 100 år

Söndag 11 november		

Kurs: Organisera! Tala! Skriva!

Tisdag 13 november		

Café: Människan i socialismen II

Torsdag 15 november		

Cirkel: Socialistisk feminism (3)

Torsdag 15 november		

Träff för nya medlemmar

Måndag 19 november		

Cirkel: LSS och funkispolitik (4

december
Söndag 2 december		

Kurs: Vänsterskolan

Tisdag 4 december		

Café: Människan i socialismen III

Onsdag 12 december		

Träff för nya medlemmar

Under hösten planeras ett café kring
fredsfrågan ur ett politiskt och religiöst
ställningstagande tillsammans med den
röda teologen och tidigare ärkebiskopen
K-G Hammar.
När: Se hemsidan vmalmo.se för tid och
plats för VIGs samtalscaféer.
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Foto: Tessan Lücke/CC

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

Det händer något på
ABF Malmö nästan varje dag!
Följ oss på Facebook och
Instagram
14

Vänsterpartiet Malmö samarbetar
med ABF i alla
sinastudieprogram
studier.
Vänsterpartiet
Malmös
hösten 2018

Studiebroschyren är en del av skriftserien Folkviljan som ges ut av Vänsterpartiet Malmö.
Ansvarig utgivare Patrik Strand.
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