Vänsterpartist!
VI ÄR STOLTA. Låt mig börja med att säga att ditt medlemskap i Vänsterpartiet

Malmö gör oss oerhört stolta. Du är en av många som gör vår röst mot privatiseringar och orättvisor starkare. Som ser till att vi står stadigt i kampen för ett jämlikt
och solidariskt samhälle. Vi är dessutom väldigt glada över att vår partiförening
växer. I Malmö är du en av över 1 000 medlemmar – en mångdubbling på bara
några år och varenda en behövs!
DU BEHÖVS I VÄNSTERPARTIET. Vi vet att det finns stor kunskap och mycket

erfarenhet hos våra medlemmar. Kunskaper, erfarenheter och engagemang som
vi gärna vill dra nytta av. Efter vårt rekordval i Malmö där vi nästintill fördubblade
röstetalen fortsätter vi med att ge plats åt medlemmar och aktivister i vår rörelse.
EN SATSNING. Därför gör vi nu återigen en ny en satsning för att ta tillvara ditt

engagemang och dina kunskaper på ett ännu bättre sätt genom vår medlemsenkät
som vi genomför vartannat år. Det finns många olika sätt att vara aktiv i Vänsterpartiet på. Mycket, mitt-i-mellan, lite eller stödmedlem – det väljer du själv. Jag
hoppas att det här brevet ska inspirera dig och att du ska hitta den aktivitetsnivå
som passar dig och ditt liv bäst just nu.
EN MEDLEMSENKÄT. Jag vill be dig att titta på den bifogade medlemsenkäten

och fundera på vad du är intresserad av. Vilka frågor tycker du är mest spännande?
Vad vill du helst göra? Vill du stå i rampljuset, eller vill du hellre fixa och ordna. Var
vill du helst vara med, vad kan du bidra med och vad saknar du? Inget är för stort
eller för litet. Alla våra gemensamma insatser avgör hur mycket vi tillsammans kan
förändra.
DINA SVAR ÄR VIKTIGA. Genom dina svar hjälper du Vänsterpartiet Malmö att bli

en starkare organisation och förhoppningsvis får du idéer på hur du vill engagera
dig. Även om du redan fyllt i en enkät för något år sedan ber vi dig fylla i denna
som därmed uppdaterar vår information – och vem vet, kanske har du fått några
nya tankar och idéer sedan dess. Även du som just nu föredrar att vara inaktiv som
medlem får gärna ta 15 minuter och fylla i enkäten.
FYLL I DIGITALT. Det förenklar för oss om du svarar på enkäten digitalt. Du hittar

den www.vmalmo.se/medlemsenkaten. Du kan också skicka enkäten i ett
kuvert utan frimärke som du adresserar till:
Vänsterpartiet Skåne, SVARSPOST 20593933, 214 00 Malmö

Med vänliga hälsningar,
Daniel Sestrajcic,
ordförande i Vänsterpartiet Malmö
daniel.sestrajcic@vansterpartiet.se

Du kan också fylla i enkäten
digitalt!

Medlemsenkäten 2015
Fakta om dig

Förnamn ___________________________________________________ Efternamn _________________________________________________________________
Adress ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Postnr ________________________________ Ort ________________________________________________________________________________________________
Telefon _____________________________________________________ Mobilnummer _____________________________________________________________
E-post _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Kön:

Kvinna

Man

Annat

Födelseår _______________________________________________________

Nuvarande yrke/arbete____________________________________________ Arbetsplats/Skola ______________________________________________
Fackförening ________________________________________________________ Utbildning _______________________________________________________
Kunskaper och färdigheter du har som du skulle vilja använda och bidra med

________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vilka förutsättningar skulle behövas för att du ska kunna bli aktiv i Vänsterpartiet?___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behöver du barnpassning för att kunna engagera mig i Vänsterpartiet?
Vilka språk utöver svenska talar du väl?

Ja

Nej

_____________________________________________________________________________________________

Ny eller nygammal medlem?
Det är inte alltid lätt att veta vad man kan göra eller hur man hittar in i en organisation. Vi hjälper dig gärna
att hitta rätt och koma med. Låt oss ta en fika tillsammans!
Jag vill ta en fika med er för att diskutera mina intressen och hur jag kan engagera mig?
Jag vill gå en studiecirkel för nya medlemmar?
Jag vill gå helgkursen Vänsterpolitikens ABC
Jag vill gå endagskursen Vänsterpartiet Malmö – så funkar det

Vilka politiska frågor är du intresserad av?
Välj vilka politiska frågor du är mest intresserad av och vill ha mer information om.
Kryssa för de områden/frågor som intresserar dig (du kan välja flera).
Bostad
Demokrati
Ekonomisk politik
Fackligt och arbetsmarknad
Feminism & jämställdhet
Flyktingpolitik och migration
Förskolan
HBTQ
Internationellt/Utrikespolitik

Integration och antirasism
Kommunalpolitik i Malmö
Kulturpolitik
Miljö och klimat
Offentligt ägande/privatiseringar/vinster i välfärden
Sjukvård
Stadsplanering och trafik
Socialpolitik

Utbildningsfrågor (grundskola/
gymnasium/högskola)
Vård och omsorg
(ex äldreomsorg)
Övrigt/Annat
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Vad vill du göra?
Vi skulle vilja veta vilka politiska aktiviteter du är mest intresserad av att delta i. Kryssa för de områden som intresserar
dig mest (kryssa för så många du vill, om det du är bra på saknas går det bra att fylla på listan):
Utåtriktat arbete

Organisering/kampanjansvar (tillsammans med andra)

Flygbladsutdelning
Affischera
Kaffe & Politik
Kampanjer på internet
Sprida vänstern i Malmö
Arbeta med utåtriktad/uppsökande verksamhet
Delta i aktioner
Vara med i aktivistnätverket
Annat utåtriktat arbete ____________________________________
________________________________________________________________

Kommunikationsarbete

Skriva insändare och debattartiklar
Skriva rapporter
Skriva artiklar
Hemsidor & sociala medier (bygga/redaktion)
Göra efterforskning & research
Fotografera
Filma
Grafiskt arbete (göra tidning, material, annonser mm)
Bjuda in till homeparty
Annat kommunikationsarbete

____________________________

________________________________________________________________

Sitta i en kampanjgrupp
Delta i en arbetsgrupp (välj nedan under rubriken
”Delta i en arbetsgrupp”)
Planera och genomföra aktioner
Ordna lokala events
Sitta i en styrelse eller koordineringsgrupp
Arrangera torsdagscaféer
Vara studiecirkelledare
Annat organisationsarbete ____________________________________________
Politiska uppdrag

Parlamentariskt uppdrag i Malmö Kommun
Parlamentariskt uppdrag i Region Skåne
Vara nämndeman i domstol
Övrigt

Sy banderoller och fanor
Bygga/måla
Delta i studiecirklar. Om vad _____________________________________
Barnverksamhet
Teater/sång/musik/kör
Funktionär på Vänsterdagarna 11–13 september 2015
Erbjuda boende på Vänsterdagarna 11–13 september 2015
Annat

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Delta i en arbetsgrupp
Mycket av Vänsterpartiet Malmös arbete bedrivs i mindre arbetsgrupper. Vill du delta i en arbetsgrupp?
Kryssa för så många du vill, om du tycker att en arbetsgrupp saknas får du gärna föreslå nya:
Jag vill vara aktiv i en stadsdelsgrupp

Vänsterpartiet i Centrum
Vänsterpartiet i Hyllie
Vänsterpartiet i Kirseberg
Vänsterpartiet i Limhamn-Bunkeflo
Vänsterpartiet i Södra Innerstaden
Vänsterpartiet på Söder (Fosie/Oxie)
Vänsterpartiet i Rosengård
Vänsterpartiet i Västra Innerstaden
Arbetsgrupper

Antirasistiska utskottet
Bokcirkeln
Bostadspolitiska utskottet
Fackliga utskottet
Feministiska utskottet
Filmgruppen

Fotogruppen
Folkhälsogruppen
Folkviljan redaktionen (medlemstidningen)
Grafiska design redaktionen
HBTQ-vänstern
Internationella utskottet
Kodkader/programmeringsredaktion
Kommunikationsgruppen
Kulturgruppen
Medlemsgruppen
Miljöutskottet
(När)demokratigrupp
Sjukvårdsgruppen
Stadsmiljögruppen
Studieutskottet

Socialpolitiskt nätverk
Vänsterns Interreligösa Grupp (ViG)
Vänsterkören
Utbildningspolitiska utskottet
Kampanjgrupper

8 mars gruppen
1 maj gruppen
Kristallnattsgruppen
Regnbågsveckan
Aktuell politisk kampanj
Antirasistisk kampanj
Bostadspolitisk kampanj
Miljö- och klimatkampanj
Arbetsmarknadskampanj

Under 2015 vill jag engagera mig i Vänsterpartiet
Någon gång i veckan
Någon eller några gånger i månaden
Vid kampanjer eller arrangemang
Inget för tillfället, jag är nöjd med att vara medlem
Kontakta mig genom (en eller flera)

Telefon
E-post
Brev
Via Facebook
SMS
Via hemsidan
Folkviljan/Menander
Vill inte bli kontaktad just nu

Vilken typ av aktiviteter och verksamheter saknar du i Vänsterpartiet?

_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finns det något du skulle vilja lära dig mer om eller bli bra på? _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

