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Vad?

Fler programpunkter presenteras ända fram till start!

Framtidens bostadsbyggande

Journalistik som en framtida strategi

Nyliberal populism: Hur högern vann privatiseringsdebatten

Lyssna på mammorna!

Förnuft & känsla i samtal om klimatet

Vårdstölden

Kan socialdemokratin räddas?

Vi tar tillbaka Friheten!

Så knäcker vi SD-koden

Vänstern som konspiration

Hur kapitalet vann valet och hur vänstern vinner framtiden

Arbetare till Arbetare 2018: Förskoleupproret

Vilka utpekas som extrema?

Du måste flytta på dig

Tillsammans för flyktingars rätt

How to popularize a radical left?

Ett nytt hopp och en vänsterrörelse som vinner

Att mobilisera kraft!
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När? Var?

KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

https://www.facebook.com/events/339904320099311/


 Ett nytt hopp och en vänsterrörelse som vinner

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

11.00–11.45

VÄNSTERPARTIET

JONAS SJÖSTEDT //  partiledare Vänsterpartiet
MOA SAHLIN //  samhällspolitisk samordnare Handels
AMERICA VERA-ZAVALA //  aktivist, författare dramatiker, medgrundare svenska Attac
ANNA WESTBERG //  tf kanslichef på folkrörelsen Skiftet

ÅSA MATTSSON //  pressekreterare Vänsterpartiet

Z-SALEN

ÄMNE: VÄNSTERN

Var?

Vänsterpartiet gick fram i valet, hade historiskt stora kampanjmöten och 
fick över 10 000 nya medlemmar. Men sen då? Hur bygger vi vidare? Hur 
mobiliserar vi ännu fler och hur organiserar vi oss tillsammans?

Jonas Sjöstedt talar med några av dem i Sverige som har stor erfarenhet 
av att bygga en bred vänsterrörelse med kraft att skapa motstånd mot 
ojämlikheten och väcka hopp om ett samhälle för alla, inte bara några få.
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/1128535970656711/


 Att mobilisera kraft!

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

11.00–11.45

ABF STOCKHOLM

BIRGITTA DAHL //  socialdemokratisk politiker med en lång karriär bakom sig. 
Riksdagsledamot 1969–2002, biträdande industriminister 1982–1987, miljö- och 
energiminister 1987–1990, miljöminister 1990–1991 samt svenska riksdagens 
talman 1994–2002

STINA OSCARSSON //  regissör och dramatiker

KATASALEN

ÄMNE: JÄMSTÄLLDHET

Var?

Stina Oscarson möter Birgitta Dahl på Socforum för att prata om den 
feministiska kampen och socialdemokratins framtid.

– Jag är nyfiken på att höra vad Birgitta Dahl ser som de stora 
utmaningarna idag och vilken kunskap och verktyg vi behöver för att våga 
ta oss an dessa, säger Stina Oscarson.

I en tid då få kvinnor var aktiva i politiken och då de förväntades kliva 
av karriären när de fött barn, trampade hon upp stigen för kommande 
generationers kvinnor. Birgitta Dahl har i stark motvind stridit för en 
förbättrad barnomsorg, delad föräldraförsäkring och förbud mot barnaga 
och drivit igenom reformer som vi idag tar för givna.
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/1668001449972375/


 Framtidens bostadsbyggande

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

11.00–12.00

ARENA OPINION

NOOSHI DADGOSTAR //  tidigare bostadspolitisk talesperson Vänsterpartiet
LENNART WEISS //  kommersiell chef Veidekke
JOHAN LINDHOLM //  ordförande Byggnads

JENNY LINDAHL //  Bostad 2030

SANDLERSALEN

ÄMNE: BOSTADSBRIST

LÄS MER PÅ FACEBOOK

Var?

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och situationen i de större 
städerna har nått kritiska nivåer. De enda alternativen i dag: bostadsrätt 
eller dyr nyproduktion – gäller bara för de mest köpstarka grupperna, 
men det finns ingenting för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt 
bostadsbyggande.

Hur ska vi ha råd att bygga så många bostäder som behövs, som alla 
dessutom har råd med? Hur kan en sådan bostadspolitik se ut och 
vad gör vi för att garantera alla människor en bostad? Vad är de olika 
aktörernas roller och vad behöver politikerna göra för att visionen ska bli 
verklighet?
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https://www.facebook.com/events/988252001358594/


 Brytningstid för feminismen?
När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

12.00–12.45

TANKESMEDJAN TIDEN

VERONICA PALM //  S-debattör och författare
ULRICA SCHENSTRÖM //  ordförande för Fristadsfonden
ULRIKA LORENTZI //  Välfärdsutredare LO, f.d. redaktör för Bang, författare, journalist

ELIN YLVASDOTTER //  Tankesmedjan Tiden

Z-SALEN

ÄMNE: JÄMSTÄLLDHET

Var?

Ny rapport & årets stora jämställdhetsdebatt: vilket parti har den bästa 
politiken för en feministisk samhällsutveckling?

Tankesmedjan Tiden presenterar en färsk rapport om partiernas 
jämställdhetspolitik de kommande åren. Därefter följer en debatt 
mellan några av de politiska partiernas starkaste namn inom 
jämställdhetsområdet. Hur mycket skiljer sig partierna, och finns det något 
som förenar dem i kampen för ökad jämställdhet? Kommer feminismen 
att pressas tillbaka, omdefinieras eller få förnyad kraft i det nya politiska 
landskapet? Vilka är de stora stridsfrågorna, och i vilka jämställdhetsfrågor 
kan vi förvänta oss att man tar nya steg under de närmaste åren?

Välkommen på Tidens stora jämställdhetsseminarium 2018!

~ 6 ~

LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/182452229357729/


Nyliberal populism: Hur högern vann 
privatiseringsdebatten
När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

12.00–12.45

KATALYS

LIV SUNNERCRANTZ //   sociolog vid Högskolan Kristianstad 

ENNA GERIN //   utredare på Katalys 

KATASALEN

ÄMNE: POPULISM

Var?

Det pratas mycket om högerpopulism och vänsterpopulism nuförtiden, 
men desto mindre om de populistiska strategier som nyliberalismen 
faktiskt har använt sig av för att vinna privatiseringsdebatten i Sverige.

Föreläsning av sociologen Liv Sunnercrantz som skrivit en 
doktorsavhandling på ämnet, följt av samtal med Katalys utredare Enna 
Gerin. Vad kan vänstern lära av den nyliberala populismen som var med 
och krossade den socialdemokratiska hegemonin på 1990-talet? 
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/179107019662720/


 Ideologi(v)erkstan del ett: Nya tider, nytt program!

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

12.00–12.45

VÄNSTERPARTIETS PROGRAMKOMMISSION

JONAS SJÖSTEDT //  partiordförande Vänsterpartiet
ANNA HERDY //  chefredaktör Flamman
NIELS STÖBER //  projektledare Klass i Sverige av Katalys
MAGNUS MARSDAL //  ledare norska tankesmedjan Manifest
SHABANE BAROT //  skribent för bl a Arbetaren

JENNY LINDAHL //  ordförande Centrum för Marxistiska Samhällsstudier

SANDLERSALEN

ÄMNE: VÄNSTERPARTIET

Var?

2020 ska Vänsterpartiet ha ett nytt partiprogram. Nu ska 28 000 
medlemmars idéer förenas och formuleras. Programkommissionen tar 
sats och bjuder in publiken, webb-tittare och medverkanden till att ta höjd 
i vision och ambition.

Hur sätter vi ord på vår idé om en gemensam socialistisk framtid? Vilka 
verktyg behöver programmet ge oss för att komma dit? Kan vi hitta en 
gemensam tråd att hålla i inom de växande socialistiska rörelserna i väst?
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/2196323663964253/


 Journalistik som en framtida strategi

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

12.00–12.45

KONTEXT

JUDITH KIROS //   litteraturredaktör Kontext

SILAS ALIKI //   politisk redaktör Kontext

VICTORIA RIXER //   redaktionschef Kontext

MIREYA ECHEVERRÍA QUEZADA //  chefredaktör Kontext

ALLE ERIKSSON //  förläggare

PALMESALEN

ÄMNE: JOURNALISTIK

Var?

Hur har journalistiken påverkats av det nya politiska landskapet? Hur kan 
oberoende och samhällskritisk journalistik säkras för framtiden? Hur kan 
ett sunt offentligt samtal hållas vid liv? På Socialistiskt forum diskuterar 
delar av Kontexts redaktion journalistik som en framtida strategi för att 
säkra ett demokratiskt samtal.

Kontext är en ny tvärmedial plattform för eftertänksam journalistik och 
kritisk underhållning som i sin helhet kommer att lanseras 2019.
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/357622571641568/


 Förnuft & känsla i samtal om klimatet

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

13.00–14.15

STORMVARNING

SUSANNA BALTSCHEFFSKY //  producent Klotet P1. Mångårig miljöreporter som 
även tidigare bevakat vetenskaps-, miljö- och energinyheter för bland annat Svenska 
Dagbladet. F.d. redaktionschef och senare också chefredaktör för Ny Teknik
NINA WORMBS //  docent, KTH Environmental Humanities Laboratory
STAFFAN LAESTADIUS //  professor industriell utveckling KTH och senior rådgivare 
på Global Utmaning
JESPER WANGEL WEITHZ //  Journalist, författare och dramatiker
PELLA THIEL //  ekolog, föreläsare och skribent. Hon är ordförande i det svenska 
Omställningsnätverket – en del av internationella Transition Movement. Arbetar 
aktivt med frågan om naturens rättigheter i End Ecocide Sweden
JENNY STIERNSTEDT //  Politik- och klimatreporter SVD och Dagens Industri 
Stämningsfull livemusik av L.T. FISK.

SOPHIA ERSSON //  verksamhetsledare Stormvarning 

Z-SALEN

ÄMNE: KLIMAT

Var?

Hur håller de som arbetar med klimatfrågor dagligen reda mellan hopp 
och förtvivlan? Och hur balanserar vi förnuft och känsla för att skapa 
förtroende och handlingskraft i samtalen om klimatförändringarna?

Med samtalet vill vi djupdyka i frågan hur våra gäster – som jobbar med 
klimatfrågan dagligen - håller reda mellan sitt egna hopp och förtvivlan. 
Vidare kommer vi diskutera vad som faktiskt kan engagera människor att 
agera mot klimatförändringarna. 

Välkomna till ett eftertänksamt samtal med livemusik!
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/498837003955466/


Lyssna på mammorna!

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

13.00–13.45

ARENA OPINION // STREETGÄRIS

ALEXANDRA PASCALIDOU //  författare

EMMA STRÖM //  StreetGäris

KATASALEN

ÄMNE: SEGREGATION

Var?

I ett samtal om boken Mammorna pratar Alexandra Pascalidou om varför 
det är så viktigt att låta mammorna, vars egna söner blivit skjutna till 
döds, få komma till tals.

Tillsammans med Emma Ström från StreetGäris och Förorten mot våld 
pratar Pascalidou om varför samhället blivit så segregerat och varför 
det är sådana stora klyftor mellan låginkomsttagare i förorten och 
medelklassen i städerna. Hur får vi makthavare att lyssna på mammorna 
och hantera problemen utifrån deras perspektiv?
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/428808344190710/


 Vårdstölden

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

13.00–13.45

ARENA IDÉ // NÄTVERKET FÖR GEMENSAM VÄLFÄRD

JOHN LAPIDUS //  doktor i ekonomisk historia, författare till boken Vårdstölden

LISA PELLING //  utredningschef Arena Idé

PALMESALEN

ÄMNE: VÄLFÄRD

Var?

Vad händer med välfärden när 650 000 personer tecknar privat 
sjukvårdsförsäkring? I boken Vårdstölden visar John Lapidus hur den 
gemensamma välfärden har fått sällskap av ett dolt alternativ, ett system 
där halvprivata lösningar växer på kollektivets bekostnad. För dem med 
sjukvårdsförsäkringar erbjuds gräddfiler till offentligt finansierade privata 
vårdcentraler, specialistenheter eller sjukhus.

Två alternativa vägar framåt finns. Antingen reparerar vi det gemensamma 
sjukvårdssystemet genom skattefinansiering. Eller också fortsätter vi 
mot en tudelad välfärd, där höginkomsttagare söker sig privata lösningar 
medan låginkomsttagare hänvisas till allt sämre offentlig vård.
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/358122651596239/


 En dystopisk framtid?

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

13.00–XX.00

TANKESMEDJAN TIDEN

JAN NIKLAS ENGELS //  före detta landsdirektör Ungern, Friedrich-Ebert-Stiftung
ANN LINDE //  EU-minister (S)
ANNA-LENA LODENIUS //  författare och journalist
ANNA SUNDSTRÖM //  generalsekreterare Palmecentret
JOAKIM MEDIN //  journalist och Ungernkännare

TORSTEN KJELLGREN //  utredare Tankesmedjan Tiden

SANDLERSALEN

ÄMNE: HÖGERPOPULISM

Var?

En dystopisk framtid? Riskerar Sverige att bli som Ungern? 
Sverigedemokraterna har pekat ut Ungern som en tydlig förebild för ett 
SD-styrt Sverige. Vad innebär det? Vad har hänt med demokratin och de 
mänskliga rättigheterna i Ungern, när politiken vridits i starkt högerradikal 
och främlingsfientlig riktning? Hur kan arbetarrörelsen förhindra att 
Sverige utvecklas i den riktningen?

Tankesmedjan Tiden bjuder tillsammans med FES Nordic Countries in 
till detta angelägna seminarium om vår tids stora politiska strid: huruvida 
högerextrema idéer också ska omvandla vårt samhälle i anti-demokratisk 
riktning.

~ 13 ~

LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/916903465179513/


 Vi tar tillbaka Friheten!

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

14.00–14.45

KATALYS

MAGNUS MARSDAL //  chef för tankesmedjan Manifest i Norge

ÅSA LINDERBORG //  chefredaktör Aftonbladet Kultur

KATASALEN

ÄMNE: VÄNSTERN

Var?

Står den individuella friheten starkast i The United States of America eller 
i the Welfare States of Scandinavia? I sju år har den norske författaren 
Magnus Marsdal arbetat med att gräva fram ett frihetsbegrepp för 
vänstern från Kalla krigets ideologiska kyrkogård. 

Hör hans chockerande resultat och historier från The Land of the Free 
och se Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg intervjua Marsdal om 
den nye boken Frihetens mödrar. Magnus Marsdal är till vardags chef 
för tankesmedjan Manifest i Norge, debattör och författare till den 
uppmärksammade boken FRP-koden.
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/245585486112887/


 Vänstern som konspiration

När?

Arrangör:

Medverkande:

14.00–14.45

ABF STOCKHOLM

KENT WERNE //  journalist och författare till boken Allt är en konspiration
HÅKAN BLOMQVIST //  historiker och författare till bl.a. Myten om judebolsjevismen

PALMESALEN

ÄMNE: KONSPIRATIONSTEORI

Var?

Delar av högern har alltid sett vänstern som en ondskefull konspiration: 
Franska revolutionen genomfördes av Illuminati, socialismen var judarnas 
verk, Medborgarrättsrörelsen styrdes av Moskva, ”kulturmarxister” har 
förrått Europas folk, och idag tror man att demokratiska rörelser styrs av 
finansmannen George Soros – allt i syfte att skapa ett globalt tyranni.

Var kommer konspirationsteorierna ifrån? Varför uppstår de? Vilka 
konsekvenser har de fått? Och hur ser egentligen vänstern på högern? Är 
vänstern också konspirationsteoretisk?
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/319763285504298/


 Kan socialdemokratin räddas?

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

14.00–14.45

ABF STOCKHOLM

ELISABETH BRANDT YGEMAN //  andre vice ordförande i Handelsanställdas förbund
ANNA JOHANSSON //  ordförande Socialdemokraterna i Göteborg
MARIKA LINDGREN ÅSBRINK //  LOs jämlikhetsutredning och ingår i 
Socialdemokraternas valanalysgrupp

VERONICA PALM //  författare och tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot

PER ALBINRUMMET

ÄMNE: EFTER VALET

Var?

Ett samtal om arbetarrörelsens framtid.

Har klassisk socialdemokrati spelat ut sin roll i det moderna Sverige? 
Varför gick det så illa i valet? Är det möjligt att vända utvecklingen och 
återvinna förtroende?
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/216727985713818/


 Hur kapitalet vann valet och 
 hur vänstern vinner framtiden

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

14.30–16.00

KATALYS

ENNA GERIN //  utredare Katalys och rapportförfattare
NIELS STÖBER //  utredare Katalys och rapportförfattare
MOA SAHLIN //  politisk samordnare på Handelsanställdas förbund
ULRICA SCHENSTRÖM //  skribent, politisk kommentator och moderat politiker

DANIEL SUHONEN //  verksamhetschef Katalys

Z-SALEN

ÄMNE: EFTER VALET

Var?

Vad hände i riksdagsvalet i september? Efter decennier av nyliberal 
ekonomisk politik, nedskärningar i välfärden och trygghetssystemen, en 
allt osäkrare arbetsmarknad och ett hårdare klassamhälle måste valet 
2018 bli en ögonöppnare för arbetarrörelsen.

I Katalys eftervalsanalys tittar utredarna Enna Gerin och Niels Stöber 
närmare på vänsterns allt större problem att samla väljare bakom sig i 
en tid då kapitalets intressen nu utgör en stabil majoritet i riksdagen. 
Det är hög tid att skapa ett tydligt progressivt alternativ till den politiska 
utvecklingen som har lett till en ständigt krympande socialdemokrati och 
en växande högerpopulism.

Välkommen till Katalys valanalys 2018!
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/286573941972624/


 Så knäcker vi SD-koden

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

15.00–15.45

ARENA OPINION

ANNA-LENA LODENIUS //  författare och journalist
LAWEN REDAR //   kulturpolitisk talesperson (S)

LISA PELLING //   utredningschef Arena Idé

KATASALEN

ÄMNE: HÖGERPOPULISM

Var?

Det finns människor med rasistiska åsikter och värderingar i Sverige 
idag, men deras andel har inte ökat, utan tvärtom krympt över tid. Ändå 
växer SD. Har SD helt enkelt blivit skickligare på att mobilisera dem som 
delar deras åsikter vad gäller invandring? Vad ligger i sådana fall bakom 
mobiliseringskraften? För att kunna bemöta framgången måste koden 
knäckas – och det snabbt.
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/960794917454634/


 Vilka utpekas som extrema?

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

15.00–15.45

#NEJ TILL EXTREMISERING

MAIMUNA ABDULLAHI //  #Nej till Extremisering
SILAS ALIKI //  jurist
FRANK BERGLUND //  RFSL 
FATIMA DOUBAKIL //  #Nej till Extremisering

JUDITH KIROS //  journalist

BRANTINGRUMMET

ÄMNE: EXTREMISERING

Var?

Vilka utpekas som extrema i ett allt mer polariserat samhälle? 
Minoritesgrupper har historiskt och i vår samtid varit offer för 
extremisering av makten. På vilket sätt blir grupper utpekade som 
extrema och vilka vinner på att utesluta grupper från samhällets olika 
arenor? Hur påverkar extremiseringen svenska muslimer, transpersoner 
och vänsteraktivister? Vad har dessa grupper gemensamt och hur kan 
man samarbeta i en tid där fascismen är på frammarsch?
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/553330945076068/


 Arbetare till Arbetare 2018: Förskoleupproret

När?

Arrangör:

Medverkande:

15.00–17.00

FÖRBUNDET ARBETARSOLIDARITET

SEBASTIAN KARLSSON //  ordförande Förbundet Arbetarsolidaritet
ANKI JANSSON //  Förskoleupproret
KATRIN NÖRTHEN //  Förskoleupproret
ANNICA JÄRKING //  Förskoleupproret

STOCKHOLM, PLAN 2

ÄMNE: PRISUTDELNING

Var?

En gång per år delar Förbundet Arbetarsolidaritet ut priset Arbetare till 
Arbetare till någon eller några som på ett extraordinärt sätt bidragit till att 
arbetarklassen flyttat fram sina positioner, varit drivande under en konflikt 
eller på något sätt drabbats av arbetsköparnas eller statens repressiva 
handlingar. 

Årets pris på 10 000 kr tilldelas Förskoleupproret vars representanter 
kommer att vara på plats för att ta emot priset och berätta om sitt arbete. 
Efter detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor från 
publiken.
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LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/forskoleupproret/


 Du måste flytta på dig

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

16.00–17.00

ABF STOCKHOLM // UNGA KLARA

TOVE SAMZELIUS //  Rädda Barnen
ÅSE RICHARD //  Alla ska kunna bo kvar
FARNAZ ARBABI //  Unga Klara

AMANDA MÖLLER //  ABF Stockholm

KATASALEN

ÄMNE: GENTRIFIERING

Var?

Du måste flytta på dig – Glömmer vi barnen när Stockholm växer? är 
en rolig och delvis smärtsam föreställning om ett barns utsatthet, om 
vänskap och ett alltmer segregerat Sverige.

Salle, Cheyma och Eythan bor i ett område som äntligen ska rustas 
upp. Lägenheterna ska renoveras till egna paradisöar där alla ska få allt 
de någonsin drömt om. Alla utom Salle. När gentrifieringen börjar, höjs 
hyrorna och Salle med familj har inte längre råd att bo kvar. Vart ska de 
ta vägen? Det sägs att barn har rätt till trygghet och ett hem, men varför 
rimmar det inte med verkligheten? När samhället sviker och vuxenvärlden 
inte tar sitt ansvar tvingas Salle ta bostadskrisen i egna händer. Men 
vännerna tänker inte låta hen göra det ensam. Tillsammans börjar de 
smida storslagna planer.

I detta samtal lyfter vi frågorna om renovräkningar utifrån ett 
barnperspektiv. I en tid när bostadsbristen är ett faktum är det barnen 
som är de mest utsatta. Hur kommer det sig att vi lever i ett samhälle 
där hyresrätter står tomma pga för höga hyror? Hur är det möjligt att 
fastighetsägare tillåts göra onödiga underhåll för att kunna försvara en 
hyreshöjning? Var tar de människor vägen som inte har råd att bo kvar?

Och viktigast av allt, hur ska vår framtida bostadsmarknad se ut?
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 Tillsammans för flyktingars rätt

När?

Arrangör:

Medverkande:

Moderator:

16.00–16.45

VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

ULLA HOFFMANN //  ordförande för Fristadsfonden
MALIN BJÖRK //  Europaparlamentariker (V)

ELENA KARLSTRÖM //  distriktsordförande (V) Storstockholm

BRANTINGRUMMET

ÄMNE: ASYLRÄTT

Var?

Rätten till skydd är en grundläggande mänsklig rättighet. Den urgröps 
alltmer i Sverige såväl som i EU. De senaste årens omänskliga 
flyktingpolitik har inneburit att fler människor får avslag och många 
skickas tillbaka till krig, förföljelse och ibland tortyr i sina hemländer, eller 
tvingas leva gömda i Sverige under usla förhållanden.

Samtalet kommer handla om asylrätten, såväl i EU som i Sverige och de 
konsekvenser den får för människor på flykt samt vad man kan göra för 
att förändra. 

~ 22 ~

LÄS MER PÅ FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/1979452722137094/


 How to popularize a radical left?

När?

Arrangör:

Medverkande:

16.15–17.15

ARENA OPINION

BHASKAR SUNKARA //  grundare tidskriften Jacobin

Z-SALEN

ÄMNE: RADIKAL VÄNSTER

Var?

Från uppgivna demokrater till vänsterradikal framåtanda. Hur är en 
inkluderande bred vänster som samtidigt är radikal? Hur når vi dit?

Författaren och journalisten Bhaskar Sunkara (USA) berättar vilka 
lärdomar vi kan dra av en amerikansk vänster i opposition. I en keynote 
på Socforums stora scen delar han med sig av sina insikter, strategier och 
drivkrafter.

Bhaskar Sunkara är grundare av den vänsterradikala tidskriften Jacobin, 
den amerikanska vänsterns ledande intellektuella röst. Alltid aktuell, 
livfull och relevant har Jacobin blivit en av de viktigaste socialistiska 
publikationerna under mycket lång tid.

 2019 kommer Bhaskar Sunkara ut med boken The Social Manifesto och 
han skriver regelbundet för  tidningar som Vice, The New York Times, The 
Washington Post och The Nation

Obs! Föredraget hålls på engelska.
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