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#Socforum2018
Tema: Framtiden

Lördag 24 november
ABF-huset, Sveavägen 41
Arrangeras av:
ABF Stockholm och
LO distriktet i Stockholms län

#Socforum2018
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KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
HITTA HOS OSS!
Z-SALEN ~ PLAN 1

BESKOWSALEN ~ PLAN 3

MALMÖ ~ PLAN 2

KATASALEN ~ PLAN 1

BRANTINGRUMMET ~ PLAN 1

YSTAD ~ PLAN 2

SANDLERSALEN ~ PLAN 1

STOCKHOLM ~ PLAN 2

GÖTEBORG ~ PLAN 2

PALMESALEN ~ PLAN 1

LINKÖPING ~ PLAN 2

ÄMNE: VÄNSTERN

Ett nytt hopp och en vänsterrörelse som vinner
När?

11.00–11.45

Var?

Z-SALEN

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.
Arrangör:

VÄNSTERPARTIET

Medverkande:

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

Moderator:

ÅSA MATTSSON //pressekreterare Vänsterpartiet
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~4~

ÄMNE: JÄMSTÄLLDHET

Att mobilisera kraft!
När?

11.00–11.45

Var?

KATASALEN

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.
Arrangör:

ABF STOCKHOLM

Medverkande:

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

Moderator:

STINA OSCARSON //regissör och dramatiker
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~5~

ÄMNE: BOSTADSBRIST

Framtidens bostadsbyggande
När?

11.00–12.00

Var?

SANDLERSALEN

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?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM OCH ARENA OPINION

Medverkande:

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

Moderator:

JENNY LINDAHL //Bostad 2030
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~6~

ÄMNE: MEDIA

Varför vinner högern mediekriget på nätet?
När?

11.00–11.45

Var?

PALMESALEN

För bara några år sedan dominerade vänstern på nätet. Nya sajter avlöste
varandra och sociala medier flödade av radikala budskap.
Nu är det precis tvärtom. Vissa extremhögersajter drar lika mycket trafik
som etablerade medier, medan vänsterpublikationer läggs ned eller
kämpar för sina liv.
Hur gjorde högern för att vinna mediekriget på nätet? Och vad kan
vänstern göra för att slå tillbaka?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM

Medverkande:

VIKTOR BARTH-KRON //politisk kommentator på Dagens Nyheter
VICTORIA RIXER //redaktionschef på nya medieprojektet Kontext
MYRA ÅHBÄCK-ÖHRMAN //kampanjansvarig på Inte rasist men
ANNA HERDY //chefredaktör på Flamman

Moderator:

LEONIDAS ARETAKIS //kulturskribent på Dagens Nyheter
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~7~

ÄMNE: PRIVATISERING

Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården
När?

11.00–11.45

Var?

BRANTINGRUMMET

Sjukvården har alltmer utvecklats till en marknad. Hälso- sjukvårdslagens
portalparagraf om att vården skall ges efter behov sätts ur spel när
lönsamheten avgör var en vårdcentral eller specialistmottagning etableras.
Marknadsstyrningen har försämrat personalens arbetsmiljö, den
medicinska kvalitén och möjligheterna att jobba förebyggande.
En utgångspunkt för seminariet är Göran Dahlgrens uppmärksammade
bok ”När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ” som
presenterar ett tiopunktsprogram för övergång från en vinststyrd till en
behovsstyrd vård.
Arrangör:

NÄTVERKET FÖR GEMENSAM VÄLFÄRD

Medverkande:

GUNNAR ÅGREN //läkare och tidigare generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut

Moderator:

LISA PELLING //utredningschef Arena Idé
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~8~

ÄMNE: KLIMAT

Tillväxthetsens sista visa
När?

11.00–11.45

Var?

Beskowsalen

I Sverige fortsätter ekonomin att visa på god tillväxt med en högre BNPutveckling än genomsnittet i andra EU-länder. Vi konsumerar som aldrig
förr och den starka utvecklingen är kopplad till hushållens konsumtion.
Samtidigt skriver forskare på uppdrag för FN i en hållbarhetsrapport att
ekonomierna ”behöver ändra sättet som energi, transporter, livsmedel och
bostäder produceras och konsumeras”. För att nå klimatmålen på 1.5
grader måste det till en radikal systemförändring som på allvar förändrar
hur vi lever och förhåller oss till vår planet.
Hur ska vi bemöta klimatkrisen och uppnå målen? Är det möjligt att
samtidigt fortsätta sträva efter oändlig tillväxt?
Arrangör:

FEMINISTISKT INITIATIV

Medverkande:

GUDRUN SCHYMAN //tidigare partiledare för F!
SASJA BESLIK //hållbarhetschef på Nordea
CARL SCHLYTER //tidigare Eu-parlamentariker och riksdagsledamot, MP
PELLA THIEL //End Ecocide Sweden, Omställningsnätverket och Naturens rättigheter

Moderator:

GITA NABAVI //Partiledare för F!
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~9~

ÄMNE: OPINION

Så gör du din röst hörd i debatten
När?

11.00–11.45

Var?

STOCKHOLM

Vad krävs för att få en debattartikel antagen? Lyssna till ett samtal som
ger dig de tips, råd och idèer du behöver. Tre chefredaktörer delar med
sig av sin syn på vad debattartiklar tillför den egna tidningen och det
offentliga samtalet samt vad som får de att nappa.
Arrangör:

MARIA-SÖDRA STATIONS (S)-FÖRENING OCH S-FÖRENINGEN S-2000

Medverkande:

YONNA WALTERSSON //Chefredaktör tidningen Arbetet
NINA WADENSJÖ //Chefredaktör tidningen Aktuellt i Politiken
LOTTA IIONA HÄYRYNEN //Chefredaktör tidskriften Frihet

Moderator:

RUSTAN RYDMAN //Maria-Södra station (s)-förening
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 10 ~

ÄMNE: KLIMAT

Fossila bränslen = kapitalismens livsnerv
När?

11.00–11.45

Var?

LINKÖPING

Det finns en övertro – även inom vänstern – på att vind- och solkraft
inom överskådlig tid ska kunna ersätta de fossila bränslena. Att
tekniska lösningar samt sol- och vindenergi ska kunna rädda oss från
en klimatkatastrof. Förutom övergång till förnybara energikällor måste
vi kraftigt minska den totala energikonsumtionen och ersätta dagens
konsumtionssamhälle med ett hållbart lågenergisamhälle.
Av den totala energikonsumtionen 2017 svarade sol, vind och biomassa
för endast 3,6 procent. De fossila bränslena olja, kol och fossilgas svarade
för 85 procent. Och det är dessa 85 procent som ska ersättas.
De fossila bränslena kol, olja och gas är idag motorn i jordens ekonomiska
system. Men utan ekonomisk tillväxt och förbränning av fossila bränslen
fungerar inte kapitalismen. Den hamnar i kris. Därför måste den ersättas.
Arrangör:

BOKFÖRLÄGGARNA RÖDA RUMMET OCH TIDNINGEN EFOLKET

Medverkande:

HANS HJÄLTE //tidningen eFOLKET
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 11 ~

ÄMNE: JÄMSTÄLLDHET

Brytningstid för feminismen?
När?

12.00–12.45

Var?

Z-SALEN

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!
Arrangör:

TANKESMEDJAN TIDEN

Medverkande:

VERONICA PALM //S-debattör och författare
ULRICA SCHENSTRÖM //ordförande för Fristadsfonden
ULRIKA LORENTZI //Välfärdsutredare LO, f.d. redaktör för Bang, författare, journalist
SIRI STEIJER //Timbro
ANNA-LENA LODENIUS //journalist, författare och föreläsare

Moderator:

ELIN YLVASDOTTER //Tankesmedjan Tiden
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 12 ~

ÄMNE: POPULISM

Nyliberal populism: Hur högern vann
privatiseringsdebatten
När?

12.00–12.45

Var?

KATASALEN

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?
Arrangör:

KATALYS

Medverkande:

LIV SUNNERCRANTZ // sociolog vid Högskolan Kristianstad

Moderator:

ENNA GERIN // utredare på Katalys
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 13 ~

ÄMNE: VÄNSTERPARTIET

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

12.00–12.45

Var?

SANDLERSALEN

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?
Arrangör:

VÄNSTERPARTIETS PROGRAMKOMMISSION

Medverkande:

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

Moderator:

JENNY LINDAHL //ordförande Centrum för Marxistiska Samhällsstudier
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 14 ~

ÄMNE: JOURNALISTIK

Journalistik som en framtida strategi
När?

12.00–12.45

Var?

PALMESALEN

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.
Arrangör:

KONTEXT

Medverkande:

JUDITH KIROS // litteraturredaktör Kontext
SILAS ALIKI // politisk redaktör Kontext
VICTORIA RIXER // redaktionschef Kontext
MIREYA ECHEVERRÍA QUEZADA // c hefredaktör Kontext

Moderator:

ALLE ERIKSSON // förläggare
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 15 ~

ÄMNE: KLIMAT

Framtidens hållbara mat
När?

12.00–12.45

Var?

BRANTINGRUMMET

FN:s klimatpanel IPCC släppte nyligen en rapport som visar att
klimatförändringarnas konsekvenser är mer extrema än vi tidigare trott.
Enligt en forskningssammanställning nyligen publicerad i Nature krävs
att vi drastiskt minskar köttkonsumtionen, för att vi ska klara att hålla
uppvärmningen under 2 grader. Flera FN-organ har också gått ut med
varningar om att vi inte kommer att kunna mätta världens befolkning på
sikt, om vi inte radikalt minskar den resursineffektiva köttproduktionen.
Under detta samtal ger politiker svar på hur de jobbar med dessa frågor
på olika politiska nivåer. Vilken politik bör drivas för att uppmuntra
hållbar matkonsumtion och produktion, där vi även diskuterar ekonomisk
hållbarhet och matsäkerhet. Hur kan minskad djurhållning och ökad
produktion av växtbaserad mat, biobränslen och biomaterial gynna
svenskt lantbruk? Vilka politiska styrmedel behövs på området?
Arrangör:

SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION

Medverkande:

KARIN WANNGÅRD (S) //gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms
Stadshus, tidigare Finansborgarråd i Stockholm
JENS HOLM (V) //ordförande i riksdagens trafikutskott, tidigare ledamot i miljöoch jordbruksutskottet, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet
ANNA SEHLIN (V) //landstingsfullmäktigeledamot, Stockholms läns landsting

Moderator:

PER-ANDERS JANDE //ordförande, Svensk mat- och miljöinformation
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 16 ~

ÄMNE: GREKLAND

EU:s åtstramningar och den försämrade
folkhälsan i Grekland
När?

12.00–12.45

Var?

BESKOWSALEN

Nätverket för Grekland har bjudit in Maria Sideri från
solidaritetsläkarkliniken Elliniko i Aten. EU tvingade Grekland till ett
extremt hårt åtstramningsprogram för att rädda europeiska banker. Det
grekiska folket fick betala bl.a. genom kraftigt försämrad sjukvård och
mycket allvarliga konsekvenser för folkhälsan. 1/3 av befolkningen lever
nu under fattigdomsnivån och klinikerna är livsviktig för att utblottade
greker och flyktingar ska få medicin. Även utarmade sjukhus söker sig till
de solidariska klinikerna för medicin och utrustning. Klinikerna stöttas av
otaliga frivilliga runtom i Europa. Allt pekar på att en stark internationell
solidaritet för att stödja solidaritetsklinikerna kommer behövas också i
framtiden.
OBS! Samtalet kommer att hållas på engelska.
Arrangör:

NÄTVERKET FÖR GREKLAND

Medverkande:

MARIA SIDERI //en av grundarna av solidaritetskliniken i Aten

Medverkande:

KAJSA EKIS EKMAN //journalist och författare
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 17 ~

ÄMNE: SKOLAN

Segregationen i skolan – ett hot mot kunskapen
När?

12.00–12.45

Var?

MALMÖ

Systemet med fritt skolval och skolpeng bidrar till att segregationen ökar.
Hur kan vi genom politiska aktioner och beslut vrida utvecklingen åt ett
annat håll?
Per Kornhall och German Bender har nyligen publicerat en rapport som
visar hur segregationen i svensk skola ökar år från år, vilket hotar den
sociala sammanhållningen. Den gör det också allt svårare för många
skolor att leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag.
Arrangör:

NÄTVERKET FÖR GEMENSAM VÄLFÄRD

Medverkande:

PER KORNHALL //författare och skolexpert
PETER EMSHEIMER //Gemensam Välfärd
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 18 ~

ÄMNE: CHILE

Chile 1973–2018
När?

12.00–12.45

Var?

YSTAD

Kuppen, terrorn, tragedin – livet och politiken fram till idag.
Kuppen i Chile ledde till en våldsam terror mot medborgarna och många
mördades, terroriserades eller flydde landet. Tiotusentals hamnade i
Sverige. 1989 tvingades diktatorn Pinochet att avgå och olika vänsteroch högerregeringar har styrt landet sedan dess. I den världsvida vågen
av populist- och högerregeringar har återigen en högerns man, Sebastián
Piñera, blivit president. Hans seger visar än en gång att den vänsterkris
som sköljt över Latinamerika de senaste 15 åren är ett minne blott.
Arrangör:

ABF STOCKHOLM

Medverkande:

JORGE CONTRERAS //f.d. politiske fånge i Chile, författare och föreläsare
STEFAN DE VYLDER //nationalekonom och författare
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 19 ~

ÄMNE: REVOLUTION

Revolutionens mening
När?

Var?

12.00–12.45

LINKÖPING

Frågan om revolution tycks frånvarande trots djupa samhälleliga kriser
och politisk turbulens. I ett samtal kring Fronesis temanummer om
Revolution diskuterar en av numrets redaktörer, Johan Örestig, vad idén
om revolution betyder för oss idag, med Ann Ighe och Agneta Pleijel.
Arrangör:

FRONESIS

Medverkande:

AGNETA PLEIJEL //författare, professor och kulturskribent
ANN IGHE //redaktör för Ord & Bild

Moderator:

JOHAN ÖRESTIG //Fronesis
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 20 ~

ÄMNE: DEMOKRATI

Så räddar vi demokratin
När?

12.00–12.45

Var?

STOCKHOLM

En föreläsning om vad som står på spel och vad vi kan göra för
demokrati, religionsfrihet och ideella organisationers utrymme av Edna
Eriksson.
Vad betyder religionsfrihet utifrån vår svenska konstitution? Vilka principer
bygger våra friheter på utifrån mänskliga rättigheter och vad bygger eller
hotar en demokrati när religion hamnar i skottgluggen? Vad händer runt
om i världen i dessa frågor och vad betyder det för oss i Sverige?
Arrangör:

HJÄRTA – TROENDE SOCIALDEMOKRATER I STOCKHOLM

Medverkande:

EDNA ERIKSSON //vice ordförande i MR-Stiftelsen och en del av nätverket
Swedish network for Democracy.
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 21 ~

ÄMNE: KLIMAT

Förnuft & känsla i samtal om klimatet
När?

13.00–14.15

Var?

Z-SALEN

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!
Arrangör:

ABF STOCKHOLM OCH STORMVARNING

Medverkande:

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
Stämningsfull livemusik av L.T. FISK.

Moderator:

SOPHIA ERSSON //verksamhetsledare Stormvarning
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 22 ~

ÄMNE: SEGREGATION

Lyssna på mammorna!
När?

13.00–13.45

Var?

KATASALEN

I ett samtal om Augustnominerade 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?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM // ARENA OPINION // STREETGÄRIS

Medverkande:

ALEXANDRA PASCALIDOU //författare

Moderator:

EMMA STRÖM //StreetGäris
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 23 ~

ÄMNE: HÖGERPOPULISM

En dystopisk framtid? Riskerar Sverige att bli som Ungern?
När?

13.00–13.45

Var?

SANDLERSALEN

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.

Arrangör:

TANKESMEDJAN TIDEN // FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

Medverkande:

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

Moderator:

TORSTEN KJELLGREN //utredare Tankesmedjan Tiden
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 24 ~

ÄMNE: VÄLFÄRD

Vårdstölden
När?

13.00–13.45

Var?

PALMESALEN

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.

Arrangör:

ARENA IDÉ // NÄTVERKET FÖR GEMENSAM VÄLFÄRD

Medverkande:

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

Moderator:

LISA PELLING //utredningschef Arena Idé
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 25 ~

ÄMNE: POPULISM

Vad kan vi lära oss av populismen?
När?

Var?

13.00–13.45

MALMÖ

Vilka möjligheter och faror finns med att anamma en vänsterpopulism
för att motverka högerpopulismens framtåg? Vi försöker hitta konkreta
politiska frågor och taktiker som kan fungera i Sverige – samt fallgropar vi
bör undvika.
Arrangör:

MOMENTUM STOCKHOLM

Medverkande:

ALISON TRAYNOR //Momentum Göteborg
ANNA WESTBERG //Skiftet
JOHAN RÖNNBLOM //Momentum Stockholm

Moderator:

MONIKA ROLL //Momentum Stockholm
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 26 ~

ÄMNE: FOLKBILDNING

Samtalet som metod
När?

13.00–13.45

Var?

BESKOWSALEN

Samtalet är en av folkbildningens centrala metoder. Kan den användas
även idag för att överbrygga polarisering och motverka högerextremism?
Eller är det naivt att tro? Personer med erfarenhet av demokratiutveckling,
folkbildning och antirasistiskt arbete möts i ett samtal om samtalet.
Arrangör:

ABF STOCKHOLM OCH ABF-FÖRBUNDET

Medverkande:

HELEN ÅKERMAN //Sverige Kristna råd
KITIMBWA SABUNI //Afrosvenskarnas riksförbund
SHOWAN SHATTAK //ABF Malmö

Moderator:

ANNA ARDIN //Forum
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 27 ~

ÄMNE: FOLKRÖRELSE

Framtidsspaning om folkrörelsernas framtid
När?

13.00–13.45

Var?

GÖTEBORG

Vill ni se omvärldsförändringar tidigare och kunna agera mer proaktivt?
Delta i en workshop med Lars Granberg. Tillsammans gör vi en
tankeväckande spaning om vår samtid och ett antal grundläggande
mänskliga behov. Vi testar en enkel och översiktlig metod som ger
förutsättningar för aktiva folkrörelser i nutid och framtid.
Arrangör:

RUNÖ FOLKHÖGSKOLA

Medverkande:

LARS GRANBERG //lärare och folkbildare på Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 28 ~

ÄMNE: SOCIALISM

Socialismen i vår livstid
När?

13.00–13.45

Var?

LINKÖPING

Ekonomisk kris, växande klassklyftor, krig och miljöförstöringar.
Kapitalismen har orsakat problem som omöjligen kan lösas inom
dess ramar. Om mänskligheten ska ha en framtid måste vi avskaffa
kapitalismen och införa socialism. Men hur ska vi lyckas? Och måste
alternativet vara revolutionärt?
Arrangör:

TIDSKRIFTSFÖRENINGEN REVOLUTION

Medverkande:

YLVA VINBERG //Tidskriftföreningen Revolution
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 29 ~

ÄMNE: KONSTFILM

Konstfilmsprogram: Movements in Time
När?

Var?

13.00–15.00

GALLERIET, KÄLLARPLAN

Under Socialistiskt forum visas en serie konstfilmer i ABF-husets källare.
En försmak på MinTs kommande program i huset.
MinT är ett initiativ av Emily Fahlén och Asrin Haidari till en ny plattform
för samtidskonst i Stockholm. Tillsammans med konstnärer, organisationer
och specifika lokaliteter, uppehåller sig projektet vid rörelser i tid:
historiska, politiska och samtida.
MinT vill i likhet med hur ett museum arbetar med sin konstsamling,
ha arbetarrörelsernas arkiv och ABF-husets historia och konst som
återkommande historisk referens. 1961-1992 fanns Sveagalleriet i ABFs
källare, under flera år utgjorde det en av Stockholms mest centrala platser
för samtida konst. MinT kommer under 2019 att återuppväcka galleriet på
nytt, i ny form och ny tid.
Arrangör:

ABF STOCKHOLM // MINT

Medverkande:

EMILY FAHLÉN
ASRIN HAIDARI
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 30 ~

ÄMNE: VÄNSTERN

Vi tar tillbaka Friheten!
När?

14.00–14.45

Var?

KATASALEN

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.

Arrangör:

ABF STOCKHOLM // KATALYS

Medverkande:

MAGNUS MARSDAL //chef för tankesmedjan Manifest i Norge

Moderator:

ÅSA LINDERBORG //chefredaktör Aftonbladet Kultur
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 31 ~

ÄMNE: KULTURPOLITIK

Från konsensus till fullt kulturkrig
När?

14.00–14.45

Var?

SANDLERSALEN

Kulturpolitiken har förmågan att förändra vårt samhälle i grunden. De
högerextrema strömningar som vuxit sig starka sätter därför kulturpolitiken
i förgrunden, samtidigt som andra politiska krafter värderar kulturfrågorna
lågt. Kan kulturpolitiken bli ett vapen för en demokratisk socialistisk
vänster, eller handlar det nu bara om att försvara vänsterliberala redan
uppnådda segrar?
Arrangör:

ARENA OPINION // ABF STOCKHOLM

Medverkande:

LAWEN REDAR //ordförande för S-gruppen i Kulturutskottet
CALLE NATHANSON //VD på Folkets hus och parker, redaktör för boken
Kulturpolitikens liv efter döden – åtta upplivningsförsök
JENNY LINDAHL //chef Arena Opinion, tidigare chef Svenska Tecknare

Moderator:

TOVE LEFFLER //förlagschef Atlas
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 32 ~

ÄMNE: KONSPIRATIONSTEORI

Vänstern som konspiration
När?

14.00–14.45

Var?

PALMESALEN

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?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM // DAGENS ETC

Medverkande:

KENT WERNE //journalist och författare till boken Allt är en konspiration
HÅKAN BLOMQVIST //författare och historiker med forskning inom bland annat antisemitism

Moderator:

REBECKA BOHLIN //DAGENS ETC
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 33 ~

ÄMNE: EFTER VALET

Kan socialdemokratin räddas?
När?

Var?

14.00–14.45

BESKOWSALEN

Ett samtal om arbetarrörelsens framtid.
Har klassisk socialdemokrati spelat ut sin roll i det moderna Sverige?
Varför gick det så illa i valet i september? Är det möjligt att vända
utvecklingen och återvinna förtroende?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM

Medverkande:

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






Moderator:

VERONICA PALM // författare och tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot


KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 34 ~

ÄMNE: BRASILIEN

Brasilien – en demokrati under hot
När?

14.00–15.00

Var?

YSTAD

Den extremt högernationalistiska politikern Jair Bolsonaro
valdes till president i oktober. Han står för en rasistisk- och
antietablissemangsretorik som polariserat den politiska debatten. Vad
händer nu? Hotas Amazonas? Terroriststämplas de sociala rörelserna? Kan
våld eskalera i Brasilien?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM

Medverkande:

LENNART KJÖRLING //journalist och författare
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 35 ~

ÄMNE: STUDENTRÖRELSE

Arbetar- och studentkamp då och nu
När?

Var?

14.00–14.45

LINKÖPING

För femtio år sedan, 1968, ledde studenternas kamp till revolution i
Frankrike. Det finns otaliga exempel världen över på hur studenter och
arbetare kämpar tillsammans. Hur bygger vi en stridbar studentrörelse
också i Sverige?
Arrangör:

MARXISTISKA STUDENTER

Medverkande:

VALDAR MALMSTEN //Marxistiska studenter
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 36 ~

ÄMNE: PENSIONER

Vad vill du bli när du blir pensionär?
När?

14.00–14.45

Var?

BRANTINGRUMMET

Ett samtal av Pensionsrättvisa om varför det idag är viktigt att lyfta
fram utlandsfödda och kvinnors pensioner, för att kunna förändra
systemet imorgon. Pensionsrättvisa kommer även berätta om vår
enkätundersökning om de politiska partiernas syn på pensioner i
framtiden som gjordes inför valet.
Arrangör:

PENSIONSRÄTTVISA

Medverkande:

MAHI AKTER //ordförande Pensionsrättvisa
VERONIKA SANDMON //sekreterare Pensionsrättvisa
GIOVANNA IACOBUCCI //ledamot Pensionsrättvisa
LORETTA PLATTS //kassör Pensionsrättvisa
FARIDA AL-ABANI //vice kassör och ledamot Pensionsrättvisa
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 37 ~

ÄMNE: STREJKRÄTT

Strejkrätten och makten på arbetsmarknaden
När?

14.00–14.45

Var?

MALMÖ

Strejkrätten ska inskränkas för att försvara den svenska modellen; om
detta är de fackliga centralorganisationerna, arbetsgivarna och regeringen
överens. Men kan det göras utan att maktbalansen på arbetsmarknaden
rubbas? Vad riskerar de fackliga organisationerna med det nu liggande
lagförslaget? Kritiska röster varnar för att lagförslaget öppnar för
aggressivare arbetsgivare och nya avtalskonflikter.
Arrangör:
Medverkande:

NÄTVERKET FÖRSVARA STREJKRÄTTEN STOCKHOLM,
SEKO BANKLUBBEN STOCKHOLM OCH SEKOVÄNSTERN
ERIK HELGESSON //Hamnarbetarförbundet
Fler tillkommer.
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 38 ~

ÄMNE: EFTER VALET

Valanalys 2018: Hur kapitalet vann valet
och hur vänstern vinner framtiden
När?

14.30–16.00

Var?

Z-SALEN

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!
Arrangör:

KATALYS // ABF STOCKHOLM

Medverkande:

ENNA GERIN //utredare Katalys och rapportförfattare
NIELS STÖBER //rapportförfattare
MOA SAHLIN //politisk samordnare på Handelsanställdas förbund
ULRICA SCHENSTRÖM //skribent, politisk kommentator och moderat politiker
ULRIKA LINDGREN ÅSBRINK //utredare på LO, socialdemokratisk författare
politiker

Moderator:

DANIEL SUHONEN //verksamhetschef Katalys
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 39 ~

ÄMNE: HÖGERPOPULISM

Så knäcker vi SD-koden
När?

15.00–15.45

Var?

KATASALEN

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.
Arrangör:

ARENA OPINION // ABF STOCKHOLM

Medverkande:

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

Moderator:

LISA PELLING // utredningschef Arena Idé
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 40 ~

ÄMNE: HÅLLBARHET

Så vill S bygga det hållbara samhället
När?

15.00–15.45

Var?

PALMESALEN

För att nå klimatmålen måste både Sverige som Stockholm ställa om. Allt
fler inser att politiken måste ta ett större ansvar för en jämlik omställning
på både lokal, regional som nationell nivå och att välfärds- och
hållbarhetsfrågorna hör ihop. När den blågröna alliansen istället lägger om
hållbarhetspolitiken i Stockholm frågar sig flera hur Socialdemokraterna vill
bygga det jämlika och hållbara samhället. Hur ska socialdemokratin öka
takten i omställningen och samtidigt säkra den sociala hållbarheten?
Arrangör:

SOCIALDEMOKRATER FÖR MILJÖ OCH JÄMLIKHET

Medverkande:

JAN LARSSON //f.d. statssekreterare i statsrådsberedningen 2004-2006
EMILIA BJUGGREN //oppositionsborgarråd i Stockholm, S
MATTIAS VEPSÄ //ledamot i landstingsfullmäktige, S

Moderator:

IDA MOHLANDER //Socialdemokrater för Miljö och jämlikhet
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 41 ~

ÄMNE: PRISUTDELNING

Arbetare till Arbetare 2018: Förskoleupproret
När?

15.00–17.00

Var?

STOCKHOLM

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.
Arrangör:

FÖRBUNDET ARBETARSOLIDARITET

Medverkande:

SEBASTIAN KARLSSON //ordförande Förbundet Arbetarsolidaritet
ANKI JANSSON //Förskoleupproret
KATRIN NÖRTHEN //Förskoleupproret
ANNICA JÄRKING //Förskoleupproret
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 42 ~

ÄMNE: EXTREMISERING

Vilka utpekas som extrema?
När?

Var?

15.00–15.45

BRANTINGRUMMET

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?
Arrangör:

#NEJ TILL EXTREMISERING

Medverkande:

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

Moderator:

JUDITH KIROS //journalist
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 43 ~

ÄMNE: FINLAND

Borgerlig mobilisering i första världskrigets slutskede
När?

15.00–15.45

Var?

GÖTEBORG

Våren 1918 gick olika grupperingar inom den svenska högern och
finanskretsarna ett kort tag sida vid sida i stödet till den vita sidan i Finska
inbördeskriget. Svenska Brigaden finansierades genom frivilliga bidrag, till
största delen från det svenska näringslivet, som hade ekonomiska intressen
i Finland. Högeraktivisterna hyste förhoppningar om att utvidga det svenska
territoriet genom att införliva delar av Finland i efterdyningarna av den tyska
våroffensiven 1918. Men efter den tyska invasionen i Finland förhöll sig det
svenska näringslivet mer avvaktande - och efter det tyska sammanbrottet
hösten 1918 ändrades villkoren i grunden för den svenska aktivismen.

Arrangör:

ARBETARNAS KULTURHISTORISKA SÄLLSKAP

Medverkande:

ANNE HEDÉN //historiker
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: STREJKRÄTT

Slopad eller stärkt strejkrätt – vart är vi på väg?
När?

15.00–15.45

Var?

MALMÖ

Kampen för bättre arbetsvillkor förändras ständigt i takt med resten av
samhället och i dag står vi inför potentiellt enorma förändring för de som
organiserar sig fackligt. Vad betyder strejkrättsutredningen och förslagen
om förändrade villkor för oss som organiserar oss på arbetsplatser runt
om i landet? Tidningen Arbetaren och Stockholm LS av SAC bjuder in till
en diskussion som blickar framåt i en tid där våra rättigheter attackeras
från både väntade och oväntade håll.
Arrangör:

TIDNINGEN ARBETAREN // STOCKHOLMS LS AV SAC

Medverkande:

FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA FRÅN LO OCH FRISTÅENDE FACK SAMT
MEDARBETARE PÅ TIDNINGEN ARBETARENS REDAKTION.

Moderator:

SIMON HEDELIN //Stockholms LS av SAC
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: HÅLLBARHET

Överproduktion och spekulation, rymdteknik och rymdpolitik
När?

15.00–15.45

Var?

LINKÖPING

En diskussion kring vad som är viktigt för att driva en vettig politik när
tekniken gör att hela landskapet förändras. Vi vet att kapitalet drar nytta
av tekniken – vad kan vi göra?
Samtal om hur Ung Vänster tog ett helhetsgrepp på samtiden och vad
framtiden kan innebära för en progressiv arbetarklass.
Arrangör:

UNG VÄNSTER

Medverkande:

SIGNE SANDQVIST //förbundstyrelseledamot Ung Vänster
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknadspolitiken i framtiden
När?

16.00–16.45

Var?

SANDLERSALEN

Den reglerade arbetsmarknaden är en hörnsten i den svenska
välfärdsmodellen. Arbetsmarknadspolitiken är även ett område där de
politiska skiljelinjerna är tydliga mellan höger och vänster i svensk politik.
Utifrån vad vi än så länge vet av regeringsbildningen, hur kommer de fyra
kommande årens arbetsmarknadspolitik se ut? Vilka förändringar kan vi
vänta om ett eller flera borgerliga partier bildar regering?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM // ARENA OPINION

Medverkande:

MATS WINGBORG //journalist och författare
SIRI STEIJER //programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro
LISA BENGTSSON //tredje vice ordförande för Kommunal

Moderator:

LISA PELLING //utredningschef för Arena Idé
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: ASYLRÄTT

Tillsammans för flyktingars rätt
När?

16.00–16.45

Var?

PALMESALEN

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.

Arrangör:

VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

Medverkande:

ULLA HOFFMANN //ordförande för Fristadsfonden
FATEMEH KHAVARI //Ung i Sverige
MALIN BJÖRK //Europaparlamentariker (V)

Moderator:

ELENA KARLSTRÖM //distriktsordförande (V) Storstockholm
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: VAPENVÅLD

Hur ska dödsskjutningarna stoppas?
När?

16.00–16.45

Var?

BESKOWSALEN

Unga killar som dör till följd av vapenvåld har ökat kraftigt de senaste
åren. Sorg, frustration och ilska växer runt om i Stockholm men också nya
former av organisering och krav på handling. Vad behöver göras politiskt
för att stoppa dödsskjutningarna? Vad kan Sverige lära av andra länder
som stoppat utvecklingen? Finns det effektiva metoder enligt forskningen?
Arrangör:

FEMINISTISKT INITIATIV STOCKHOLM

Medverkande:

ANNA RANTA BONNIER //Vice gruppledare, Feministiskt Initiativ i Stockholms stadshus
CAROLINA SINISALO //Fuck våldet
ILYAS HASSAN //Förorten mot våld

Moderator:

FARIDA AL-ABANI //Feministiskt Initiativ Stockholm
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 49 ~

ÄMNE: FÖRSVARSPOLITIK

Svenska militärinsatsen i Afghanistan, Irak
och medverkan i Syrien
När?

16.00–16.45

Var?

YSTAD

Sverige deltar sedan 2002 i internationella militära insatser i Afghanistan,
Libyen och idag Irak. Insatserna påstås ha ett humanitärt syfte. Målen
anges som att stärka kvinnors rättigheter, flickors skolgång, att skapa ett
rättssamhälle med mera. Av de utvärderingar som gjorts återstår endast
att det handlar om att kvalificera Sverige som en militär partner till USA
och Nato. Insatserna saknar oftast folkrättsligt stöd och något mandat
från FN:s säkerhetsråd finns inte varken för dagens Afghanistaninsats
eller för insatsen i Irak. Det finns alternativa vägar som att ge humanitär
hjälp och endast delta i operationer med FN-mandat för fredsbevarande
insatser, vilket varit den traditionella svenska linjen.
Stämmer denna bild av de beslut regering och riksdag tagit? Har besluten
förankrats hos svenska folket? Vilka är motiven med den svenska
internationella militärinsatsen?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM

Medverkande:

LARS-GUNNAR LILJESTRAND //ordförande i FiB-jurister

Medverkande:

STINA OSCARSON //regissör och dramatiker
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!

~ 50 ~

ÄMNE: GENTRIFIERING

Du måste flytta på dig
När?

16.00–17.00

Var?

KATASALEN

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?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM // UNGA KLARA

Medverkande:

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

Moderator:

AMANDA MÖLLER //ABF Stockholm
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: FINLAND

Svart gryning – fascismen i Finland 1918–1944
När?

16.00–16.45

Var?

GÖTEBORG

I det finska inbördeskrigets spår utvecklades den finska fascismen under
mellankrigstiden. Den fick stöd av näringslivet och samhällets toppskikt.
Den vita segern i inbördeskriget togs inte tillvara och dess frukter ansågs
förstörda av politiker och systemet – demokratin och parlamentarismen.
Lapporörelsen lyckades få kommunisterna förbjudna som politiskt
parti och terroriserade finländska vänsterpolitiker, som misshandlades,
tvångsskjutsades från sina hem och ibland mördades.
Boken Svart gryning avslöjar hur nära Finland var ett fascistiskt
maktövertagande. En av bokens författare, historikern Aapo Roselius,
medverkar i detta seminarium.
Arrangör:

ARBETARNAS KULTURHISTORISKA SÄLLSKAP

Medverkande:

AAPO ROSELIUS //författare och historiker
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: KLIMAT

Civil olydnad, vänstern och klimatkampen
När?

16.00–16.45

Var?

LINKÖPING

Klimatförändringarna hotar förutsättningarna för vår existens, och politiken
verkar inte kunna lösa problemet. Hur kan vi bygga breda och offensiva
rörelser för hållbarhet och omställning, och vad är vänsterns uppgift i en
sådan rörelse?
Svenska klimataktivister har i flera år deltagit i Ende Gelände, en enorm
europeisk olydnadsaktion mot kolgruvor och kolkraftverk i Tyskland. Vilka
lärdomar kan vi dra av erfarenheterna därifrån?
Arrangör:

UNG VÄNSTER

Medverkande:

RODE GRÖNKVIST //förbundstyrelseledamot Ung Vänster
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: RADIKAL VÄNSTER

How to popularize radical movements?
När?

16.15–17.15

Var?

Z-SALEN

Kan vänstern vara tillgänglig och radikal på samma gång? Hur bygger vi
en sådan rörelse?
Bhaskar Sunkara, grundare och redaktör för det radikala
vänstermagasinet Jacobin, berättar vilka framsteg som gjorts i USA i att
popularisera socialismen för en ny generation.
Vad kan vi lära av vänstern i USA, vilka politiska strategier har varit
framgångsrika där och vilken roll spelar intellektuella i en bred
vänsterrörelse?
Välkommen till en keynote på SocForums stora scen med den
amerikanska vänsterns ledande intellektuella röst, Bhaskar Sunkara!
Föredraget hålls på engelska.
Alltid aktuell, livfull och relevant har Jacobin Magazine 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,
Washington Post och The Nation Newspaper.
Arrangör:

ABF STOCKHOLM // ARENA OPINION

Medverkande:

BHASKAR SUNKARA //grundare tidskriften Jacobin
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: AFGHANISTAN

Vad händer i Afghanistan?
När?

17.00–17.45

Var?

YSTAD

Vad är det som gör att krigen i Afghanistan inte tar slut? Ett försök till en
kort historisk och politisk beskrivning av de processer och faktorer som
driver det afghanska kriget. Vad krävs för fred?
Arrangör:

ABF STOCKHOLM

Medverkande:

ANDERS FÄNGE //mångårig Landchef i Afghanistan för Svenska Afghanistankommittén

Moderator:

GUNNAR LASSINANTTI //producent ABF Stockholm
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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ÄMNE: KLIMATFILM

Smygpremiär: Att så ett frö av tvivel
När?

18.00–19.30

Var?

BIOGRAF ZITA

Ingen vet hur det började. Men det var som att någon sått ett frö - ett frö
av tvivel. Plötsligt började människor stanna upp, ibland mitt i steget. En
tanke hade slagit rot. Som inte ville släppa taget.
Att så ett frö av tvivel är elva kortfilmer om den enskilda människans liv,
val och ansvar i en tid då klimatfrågan blir allt mer akut och påträngande.
Vad gör vi när tvivlet börjar växa inom oss? Orkar vi lyssna, eller skyndar vi
genast tillbaka till det välkända och bekanta?
Välkommen till den första offentliga visningen och tillika smygpremiären
av Stina Oscarsons senaste film! Efter filmen följer ett samtal med Stina
Oscarson lett av Mika Oskarson Kindstrand.
Arrangör:

ABF STOCKHOLM // BIOGRAF ZITA

Medverkande:

STINA OSCARSON //dramatiker och regissör
MIKA OSKARSON KINDSTRAND //teaterproducent och skådespelare
KLICKA HÄR FÖR SENASTE NYTT!
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PLANÖVERSIKT

Översikt plan 1

Lokaler

Z-SALEN
PALMESALEN
KATASALEN
SANDLERSALEN
BRANTINGRUMMET
PER ALBINRUMMET

PLANÖVERSIKT

Översikt plan 2

Lokaler

GÖTEBORG
LINKÖPING
MALMÖ
STOCKHOLM
YSTAD

PLANÖVERSIKT

Översikt plan 3
Lokaler

BESKOWSALEN

