




EKONOMISK KRIS, 
 KLIMATKRIS, RESURS
KRIS – OCH SAMTIDIGT 
VÄNSTERNS KRIS. 

Varför faller socialdemokratin i hela Europa? Varför går arbetarrörelsen kräftgång när 
den behövs som mest? Varför biter inte vänsterns idéer nu när marknadsliberalismen 
gjort konkurs? Hur kan det komma sig att det istället är högern som vinner val och 
 sätter dagordningen?

Behovet av samtal, förståelse, analys, polemik och debatt är större än på länge. 
Och det är på Socialistiskt Forum det händer. För nionde året i rad öppnas dörrarna 
till det progressiva Sveriges största mötesplats. Med över 70 programpunkter, 100 
 medverkande och ett par tusen deltagare skapar vi det som behövs: ett korsdrag av 
röster. Socialdemokratins valnederlag löper som en röd tråd genom årets upplaga av 
Socialistiskt Forum: Vad är det för fel på socialdemokratin? Är det inte dags att sluta 
förlora nu? Har svenska folket blivit borgerligt? Lever det socialdemokratiska liket?

Socialistiskt Forum handlar också om klimathotet, globaliseringen, rasismen, 
 islamofobin, privatiseringarna, bostadsbristen och handeln med kvinnors kroppar. 
Om kokainkriget, matkriget, kriget mot de sjuka och förtrycket av Gaza. Men också om 
sökandet efter nya ekonomiska teorier, nya sätt att leva. Om visioner och politik som 
pekar framåt.

Forumets stora internationella gäst är den amerikanska författaren Barbara 
 Ehrenreich, som talar om hur allt gick åt helvete med positivt tänkande. Och visst är 
det så – det krävs mer än ett glatt humör för att vända vinden och förbättra världen. 
Det behövs en kraftsamling. Så låt oss sätta igång.  
Varmt välkommen till Socialistiskt Forum!
 
Adnan Bozkurt ABF Stockholm  
Stefan Hansson LO distriktet i Stockholms län



10.00 – 11.15 Fabian 
EVIGT FÖRFÖLJD?
Den romska historien är skamfylld. Övergrepp, orättvisor och ofattbar grymhet. 
 Fortfarande bevittnar världen hur ett folk fördrivs, hur EU fördriver sina egna 
 med borgare. Ordfront magasins chefredaktör Johan Berggren och journalisten och 
 författaren Irka Cederberg, aktuell med boken Född fördömd, samtalar med Maria 
Leissner, ordförande för delegationen för romska frågor. 
Arrangör: Ordfront och Leopard förlag.

10.00 – 11.30 Kata 
STOPPA SMYGANSLUTNINGEN TILL NATO!
Allt sedan Sverige gick med i EU har landet i all tysthet, gått med på rader av avtal som 
gör, att Sverige, utan öppen debatt i riksdag eller hos allmänhet, mer och mer blivit ett 
NATO-land. Kulmen nåddes denna sommar när den borgerliga regeringen inbjöd US 
Air Force att öva bombfällningar i Norrbotten. Vill vi ha det så här?
Medverkande: Per Blomquist, medlem i Krigsakademin och f.d. överste, Al Burke, 
redaktör, Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred och f.d. parlamentariker, Lars Drake, 
ekonom och Agneta Norberg, Arbetsgruppen för Neutralitet och Alliansfrihet.
Arrangör: Arbetsgruppen för Neutralitet och Alliansfrihet.

10.00 – 11.00 Östermalmsrummet 
NÄTPOLITIKEN: VAD BÖR GÖRAS?
Internet innebär en möjlighet till politisk kamp och frigörelse, men kan också vara 
ett verktyg för övervakning och repression. I och med rättegången mot The Pirate 
Bay,  genomdrivandet av IPRED-och FRA-lagen och attackerna på Wikileaks har de 
 nät politiska konflikterna skärpts. Kan man idag tala om en nätpolitisk motstånds-
rörelse? Vilka problem står vi inför? Och vilka strategier är mest effektiva för att 
bevara ett  öppet internet där människor kan kommunicera med varandra under fria 
former? Medverkande: Rasmus Fleischer, forskare i historia och författare till 
”Det postdigitala manifestet”, Isobel Hadley-Kamptz, journalist och författare och 
Christopher  Kullenberg, aktivist och författare till den nya boken ”Det nätpolitiska 
manifestet”. Arrangör: Ink bokförlag.

10.00 – 11.30 Hedén 
BERÄTTELSER FRÅN GAZA
Med sin nyutgivna bok "Marnas hemlighet" berättar journalisten Lotta Schüllerqvist 



om det Gaza som aldrig syns i den dramatiska och våldsamma nyhetsrapporterin-
gen- om människors vardag, drömmar och okuvliga hopp. I centrum för berättelsen 
står Gazas äldsta hotell, Marna House som i årtionden har varit en samlingsplats för 
journalister och andra utländska besökare. Hotellets trädgårdskafé utgör en bräcklig 
bubbla av trygghet även under pågående gatustrider eller bombattacker. I  hotellets 
kulisser upptäcker författaren också en arkeologisk hemlighet, som kan ge nya 
led trådar till östra Medelhavets antika historia. Medverkande: Lotta Schüllerqvist, 
 samtalsledare: Moa Elf Karlén. Arrangör: Bokförlaget Atlas.

10.00 – 11.30 Sandler 
MATKRIGEN-ETT SAMTAL OM DET KAPITALISTISKA  
INDUSTRIJORDBRUKETS UTBREDNING
Mellan 2006 och 2008 skenade priserna på den globala livsmedelsmarknaden. 
Följden blev en allvarlig situation i utvecklingsländerna, där stora befolknings grupper 
 drabbades av akut hungersnöd, samtidigt som politiska oroligheter uppstod på en rad 
håll. I sin nya bok Matkrigen granskar den filippinske forskaren och aktivisten Walden 
Bello hur den globala livsmedelsförsörjningen har påverkats av det kapitalistiska 
 industrijordbrukets utbredning. Med anledning av att Walden Bellos nya bok nu ges 
ut på svenska har TankeKraft bjudit in America Vera-Zavala, Kenneth Hermele och 
Stefan de Vylder för ett samtal om det kapitalistiska industrijordbruket och vänsterns 
motstrategier. Medverkande: America Vera-Zavala, författare och debattör, Kenneth 
Hermele, författare och ekonom, och Stefan de Vylder, författare och ekonom. 
Arrangör: TankeKraft förlag.

10.00 – 11.30 Beskow   
MARI CARMEN ESPANA - VID TYSTNADENS SLUT 
Film av Martin Jönsson och Pontus Hjorthén Martin Jönsson och Pontus Hjorthén 
berättar sina reportage från dagens Spanien där anhöriga till avrättade republikaner 
kräver upprättelse samtidigt som högern aktivt motverkar en rättslig uppgörelse med 
Franco-fascismen. Arrangör: Spanienfrivilligas vänner.

10.00 – 11.00 Brännkyrkarummet 
HÄLSA ÄR POLITIK
En arbetarkvinna löper 60-80% högre risk att insjukna i eller dö av hjärtinfarkt, jämfört 
med en kvinna som är högre tjänsteman. Papperslösa och asylsökande får inte rätt till 
vård på lika villkor. Privatiseringar breder ut sig och utarmar den offentliga vården. 
Den utveckling vi ser urholkar hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård 



på lika villkor för hela befolkningen. Hälsa måste politiseras och lyftas bort från strikt 
biomedicinska synsätt. I ett samtal diskuterar vi socialistiska visioner för hälso- och 
sjukvården, vi analyserar vad borgarnas valseger betyder för folkhälsan de kommande 
åren. I samband med seminariet lanserar vi också ett skriftligt upprop för socialistiskt 
hälso- och sjukvård. Medverkande: Jan Halldin, Leg.läk., med.dr., Karolinska Institu-
tet, Institutionen för folk- hälsovetenskap, Avdelningen för Socialmedicin, Theo Bodin 
och Roya Hakimnia från organisationen Socialistiska läkare som medverkande, m.fl.
Arrangör: Socialistiska Läkare, nystartad förening för läkarstudenter, läkare och 
sympatisörer.

10.00 – 11.00 Erlander 
SOCIALDEMOKRATIN OCH KULTURPOLITIKEN  
- ETT OFÖRENLIGT PAR?
Medverkande: Calle Nathanson, kulturadministratör, Ewa Carlsson, skådespelare 
samt Nina Wadensjö, förlagschef, moderator: Lars Hjalmarson, förläggare.  
Arrangör: ABF Stockholm och Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening KSF.

10.00 – 11.00 Husarörummet 
GEMENSAM OMSTÄLLNING FÖR KLIMATRÄTTVISA!
Hur kan vi använda vårt gemensamma ägande av t.ex. SJ, SSAB, Sveaskog och 
 Vattenfall för en rättvis klimatomställning? Kan Volvo producera spårvagnar? Finns 
det en motsättning mellan storskaliga och småskaliga lösningar? Vill facket satsa på 
gröna jobb? Kan vi gemensamt värna om de gröna näringarna?
Medverkande: Ellie Cijvat och Lars Igeland, Miljöförbundet Jordens Vänner, Lars 
 Henriksson, Volvoarbetare och medlem i Socialistiska Partiet och Johnny Nadérus, 
SEKO. Arrangör: Miljöförbundet Jordens Vänner.

10.00 – 11.30 Z-salen 
INFÖR NÄSTA RESA MED SHIP TO GAZA
Israeliska kommandosoldaters överfall på Ship to Gaza/Frihetsflottan den 31 maj 2010, 
som krävde nio människors liv och skadade ett 30-tal, väckte en hel världs avsky och 
aktualiserade kravet på att häva den inhumana, illegala och för alla parter  destruktiva 
blockaden mot Gazas befolkning. Piratdådet avskräcker inte den internationella 
 koalition som står bakom Frihetsflottan. Tvärtom, just nu pågår planeringen inför 
nästa flotta, som kommer ske i samma fredliga anda men som också kommer att 
bjuda på flera nyheter. Möt några av organisatörerna bakom nästa tur med Ship to 
Gaza/Frihetsflottan. Medverkande: Mattias Gardell och Mikael Löfgren.
Arrangör: Leopard förlag.



10.00 – 11.00 Ängbyrummet 
LANDET UTANFÖR. VAD SKA VI MED LANDSBYGDEN TILL?
Medverkande: Kristina Mattsson, författare. Arrangör: Leopard förlag.

10.00 – 11.00 Per-Albin   
VÄNSTERN OCH FRAMTIDEN 
Ung Vänster arrangerar ett panelsamtal om läget i vänstern och tankar om hur vi 
tar oss framåt. Hur ska vänstersidan återerövra den politiska dagordningen? Vilka 
 förändringar behövs och vilka är målsättningarna för en modern vänster? 
Medverkande: Ida Gabrielsson, sammankallande i Vänsterpartiets framtids-
kommission, Aron Etzler, chefredaktör på Flamman och Ali Esbati, vänsterdebattör 
och analytiker vid den norska tankesmedjan Manifest Analyse, samtalsledare Elisabeth 
Biström, vice ordförande för Ung Vänster.

10.00 – 11.00 Branting 
LIVETS ORD. SE UPP FÖR SEKTERNA
Medverkande: Per Kornhall, författare. Arrangör: Leopard förlag.

11.15 – 12.15 Per-Albin 
MEDIAPOLITIKEN OCH STRATEGIERNA 
Efter valförlusten är det många som frågar sig vilka orsaker som ligger bakom. 
Ett av många debatterade ämnen är vänsterns relation till media. Har vänstern en 
 ofördel aktig ställning i media och i så fall vad beror det på? Är ägarkoncentrationen det 
stora problemet? Är lösningen en vänsterdagstidning? Vilka strategier och idéer finns 
det idag inom vänstern? Medverkande: Bo Bernhardsson, tidigare chefredaktör på 
tidningen Arbetet, Victor Bernhardtz, redaktör på Dagens Arena, Andreas  Gustavsson, 
redaktionschef på ETC, m.fl. Arrangör: Arena idé och ETC.

11.15 –12.15 Erlander 
HAR SVENSKA FOLKET BLIVIT BORGERLIGT?
Hur kan man tolka valresultatets siffror och vilka slutsatser kan man dra utifrån dem? 
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet reder ut  siffrorna och 
begreppen. Medverkande: Ulf Bjereld. Arrangör: Arena Idé och ABF Stockholm. 



11.15 – 12.15 Brännkyrkarummet 
SD- DEMOKRATER ELLER SLIPSKLÄDDA NAZISTER
Vilka är dagens nazistgrupper i Sverige? Vilka kopplingar finns mellan öppet nazistiska 
grupper och SD och ND? Medverkande: Pia Ortiz Venegas, talesperson för SNAIV och 
Jan Hammarlund, sångare, sjunger och spelar. Arrangör: STOPPA NAZISMEN 
- aktivt ickevåld, SNAIV.

11.15 – 12.15 Branting 
KLIMATET OCH FINANSEN - EN KRIS I TAGET?
Debatt om sammanhang och konkreta lösningar i Klimat- och Finanskrisens era. 
Köpenhamnsmötet är mest ett obehagligt minne ett år senare i ett EU som  brottas 
med arbetslöshet, besparingsprogram och ökad högerextremism. De fagra  planerna 
om att möta klimatkrisen och finanskrisen i ett slag med New Green Deal och  andra 
systemskiftande tankar verkar ha gått upp i koldioxidrök. Inte desto mindre kvarstår 
problemen. Vad går att göra och görs idag, för att undkomma “business as usual”-
vägen till undergång? Medverkande: Johan Berggren, chefredaktör Ordfront  magasin, 
Anders Emretsson, klimatbloggare och redaktör LO-tidningen, Jesper Weithz 
 Klimatmagasinet Effekt. Arrangör: Ordfront magasin.

11.15 – 12.15 Östermalmsrummet 
TUSEN SYSTRAR STÄLLDE KRAV
Ett samtal mellan aktivister i 70-talets kvinnorörelse och kvinnor som är aktiva i dag. 
Med anledning av den nyutkomna antologin: “Tusen systrar ställde krav. Minnen från 
70-talets kvinnorörelse.” 
»En ensam kvinna är bara en slav, men tusen systrar kan ställa krav«. Detta blev en 
paroll som fick en ny generation kvinnor att gå ut på gatorna runt om i Sverige för att 
organisera torgmöten, aktioner och demonstrationer med krav på fri abort, daghem 
till alla barn, kvinnors rätt till arbete, mot exploatering av kvinnokroppen. Den nya 
 kvinnorörelsen blev en betydelsefull politisk rörelse för en förändring av kvinnors 
 situation. Gäller samma paroller i dag och vem är det i så fall som driver dem?
Medverkande: Birgitta Bolinder och Gunnel Granlid som var med och startade Grupp 8 
och den unga feministen Maja Heide. Marie Selander medverkar med sång.
Arrangör: Migra Förlag.



11.15 – 12.15 Ängbyrummet 
ÄR DET DAGS FÖR DEN UTOMPARLAMENTARISKA  
KAMPENS VÅR? 
Partivänstern har lidit stora nederlag i två val. Är det nu dags för den utomparlament-
ariska vänstern att växa sig stor - och i så fall hur? Fem representanter från olika 
utomparlamentariska grupper diskuterar hur de kommer att agera under de närmaste 
åren. Paneldiskussion ledd av Kajsa Ekis Ekman (Tidningen Brand).
Medverkande: representanter från Syndikalistiska ungdomsförbundet, Nätverket 
Ingen människa är illegal, Klimax, Allt åt alla. Arrangör: Tidningen Brand. 

11.15  12.15 Husarörummet  
ÄR DET INTE DAGS ATT SLUTA FÖRLORA NU?
Valet är avgjort, arbetarrörelsen försvagad! De flesta andra progressiva rörelser 
också. På i stort alla områden - rättvisa, jämställdhet, klimatfrågor, internationell 
solidaritet, antirasism - riskerar utvecklingen att gå bakåt i flera år till. Vad är det som 
krävs för att radikala rörelser ska sluta förlora? 
Medverkande: KG Westlund, LO-distriktet, Camilla Salomonsson, Gemensam välfärd, 
Josefin Brink, vänsterpartiet, Samuel Jarrick, klimataktion, m.fl. samtalsledare: 
Aron Etzler, flamman. Arrangör: Socialistisk Debatt, CMS, och vänsterpartiet Stor-
stockholm. 

11.30 – 13.00 Fabian  
FINANSKRISEN GAV CHANSEN ATT LYFTA PROGRESSIV POLITIK-
TOG VÄNSTERN DEN ELLER VAR DEN OFÖRBEREDD?
Ett samtal om finanskrisen, marknaden, vänsterns roll och vad som kommer efter 
kapitalismen. Medverkande: Björn Elmbrant, Jonas Sjöstedt m.fl. Samtalsledare 
Devrim Mavi. Arrangör: Tidskriften Arena. 

11.45 – 13.15 Hedén 
SJUK VÅRD - VAD HÄNDER NÄR VÅRDEN KOMMERSIALISERAS?
Den svenska sjukvården håller på att stöpas om. Stora koncerner som drivs av 
 vinstintresse tar över allt mer. Samtidigt kommersialiseras också den offentligt drivna 
vården. Hur långt har det gått? Vilka blir konsekvenserna? Och hur ser de progressiva 
framtidsalternativen ut? Göran Dahlgren gör en analys av vårdens kommersialisering 



de senaste 20 åren och Kent Werne kartlägger privatiseringarna, följt av en debatt om 
hur utvecklingen kan vändas mot en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård.
Medverkande: Göran Dahlgren, gästprofessor i folkhälso- och sjukvårdsforskning vid 
University of Liverpool; Kent Werne, journalist och författare, m fl.
Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd.

11.45 – 12.45 Sandler 
SE UPP FÖR TURKEN! 
Seminarium om islamofobi. Medverkande: Mattias Gardell. Arrangör: Leopard förlag.

11.45 – 13.15 Z-salen 
NATIONALEKONOMI FÖR VÄNSTERN
Nationalekonomin ses och antas idag vara en nyliberal vetenskap utan speciellt hög 
legitimitet eller status inom vänstern. En vetenskap som ofta beskylls för att vara 
tendentiös och byggd på falska antaganden om objektivitet och människors agerande. 
Men hur ska vänstern se på nationalekonomi, vilka vägar finns det framåt och hur ska 
arbetarrörelsen använda nationalekonomin för allas vårt bästa.
Medverkande: Marika Lindgren Åsbrink och Robert Östberg, författarna till boken 
Nationalekonomi för vänstern samt Lena Sommestad, f.d.minister och Ali Esbati, 
 ekonom. Samtalsledare Daniel Suhonen, redaktör för Tvärdrag och ansvarig för Kata 
förlag som ger ut boken. Arrangör: Socialdemokratiska studentförbundet.

11.45 – 12.45 Kata 
ETT ANNAT ORD FÖR MORD –
OM COCA-COLA, DEMOKRATI OCH GLOBAL EKONOMI
Bror Perjus samtalar utifrån sin nya bok om internationell solidaritet, facklig kamp, 
demokrati och global ekonomi. Om striden mellan en av världens mäktigaste 
 koncerner, och arbetarna vid Coca Colafabriken i Guatemala City. 
Medverkande: Bror Perjus, författare. Arrangör: Premiss förlag.



11.45 – 12.45 Beskow 
DEN BRUNA TRÅDEN 
- FRÅN TYSKVÄNNER TILL SVERIGEDEMOKRATER.
Ett seminarium om Sverigedemokraternas rötter. 
Medverkande: Alexander Bengtsson, Expo.
Arrangör: Expo, ABF Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län.

12.30 – 13.30 Per-Albin 
VARNING FÖR NYLIBERALT NYSPRÅK
Vad händer med den politiska debatten när vi på vänsterkanten anammar högerns 
ord? Vilka värderingar och vilken människosyn ligger bakom ord som utanförskap, 
bidragsberoende och välfärdens kärna? Alldeles för länge har vänstern gått med på 
att spela på högerns planhalva genom att använda högerns egna ord som speglar 
deras problemformulering. Men kanske håller det på att förändras? Efter en valrörelse 
med ovanligt stor fokus på den politiska retoriken blickar vi framåt och pratar om hur 
vi  tillsammans kan stå enade mot högerns försök att manipulera samhälls debatten 
genom orden. Medverkande: Sara Gunnerud är språkkonsult i svenska och en upp-
skattad föreläsare om effektiva texter, budskapsramar och hur ord har makt över 
våra tankar. Sara är en av författarna till Rebellas framtidsrapport "Från EP-valet in i 
framtiden" från 2009 som bland annat tar upp problemet med att Socialdemokraterna 
utgått från en nyliberal problemformulering. Arrangör: Unga S-kvinnor Rebella

12.30 – 13.30 Östermalmsrummet 
KÖTTET GÖDER SVÄLTEN
Kött och global rättvisa - hur hänger det ihop? Världens ökande efterfrågan på kött 
leder till ökad globala orättvisa, hunger och svält. Minskad köttkonsumtion är därför 
en av de viktigaste globala rättvisefrågorna. Under seminariet diskuterar vi sambandet 
mellan kött och global rättvisa och hur vi tillsammans kan vända en destruktiv trend av 
ökad köttkonsumtion. Medverkande: Sanna Ekedahl, ordförande Södertörns miljö- och 
utvecklingsförening SMUF. Arrangör: Kampanjen Köttfri måndag.

12.30 – 13.30 Brantin 
KVINNAN SOM VARA
Medverkande: Kajsa Ekis Ekman. Arrangör: Leopard förlag.



12.30 – 13.30 Ängbyrummet 
DE FOLKLIGA UPPRORENS VÄRLDSHISTORIA
Från storstrejken i Hongkong till majssådden i Anenecuilco, från Jerusalems första 
kristna församling till massmötet i Lacandónskogen, från maoister till konsum-
föreståndare. Arbetare, bönder, kvinnor, periferiserade, marginaliserade, förkämpar 
för fred, miljö och andra allmänningar. Jan Wiklunds berättar om sin bok Demokratins 
bärare som handlar om det folkliga motstånd som har hållit staters, kapitals och andra 
makthierarkiers rutiner i schack under de senaste två tusen åren och försvarat vanliga 
människor och deras livsvärld. Medverkande: Jan Wiklund, Alternativ Stad av Miljö-
förbundet Jordens Vänner. Arrangör: Roh-nin förlag och Aktivism.info.

12.30 – 13.30 Brännkyrkarummet 
DEN GLOBALA KAPITALISMENS RUM-
LARS RAATTAMAA OM DAVID HARVEYS CENTRALA TEMAN
David Harvey är en av vår tids ledande samhällsteoretiker och den enskilt viktigaste 
idag verksamme geografen. Genom sin banbrytande forskning har han utarbetat en 
omfattande kritik av den samtida kapitalismen som rönt uppmärksamhet inom en rad 
akademiska discipliner. I sin bok Den globala kapitalismens rum lägger han grunden 
för en förståelse av det världsekonomiska läget genom att utveckla sina huvudteman: 
nyliberalismens utveckling, den växande globala ojämlikheten, kapitalackumulation 
genom fråntagande och det teoretiska nyckelbegreppet ”rum”.
Med anledning av att David Harvey nu finns översatt till svenska har Tankekraft bjudit 
in Lars Raattamaa för att presentera Harveys kritik av den globala kapitalismen och 
nyliberalismens utveckling. Medverkande: Lars Raattamaa, arkitekt och författare.
Arrangör: TankeKraft förlag.

12.30 – 13.30 Husarörummet 
FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR
Arrangör: Ung Vänster Storstockholm.

12.30 – 13.30 Erlander 
GÅR VERKLIGEN REINFELDT I ERLANDERS FOTSPÅR? 
Tankesmedjans utredningschef Anne-Marie Lindgren gav ut rapporten Tage Erlander 
och välfärden i vilken hon bl.a. diskuterar den nuvarande statsministerns försök att 
göra sig till Erlanders politiska arvtagare. Lindgren föreläser i ämnet och jämför 
 dagens regeringspolitik med den Erlander bedrev. Medverkande: Anne-Marie Lind-
gren. Arrangör: Arbetarrörelsens Tankesmedja.



13.00 – 14.30 Sandler  
VID VÄGS ÄNDE
Om den misslyckade krispolitiken. Medverkande: Johan Ehrenberg, ETC.
Arrangör: ETC.

13.00 – 14.00 Kata 
OM PAPPOR, I VERKLIGHET OCH I LITTERATUR 
Samtal mellan författarna Stig Hansén och Åsa Linderborg. 
Arrangör: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.

13.15 – 14.15 Fabian 
EN ÖPPEN STAD BYGGER VI GEMENSAMT
Bostadspolitik och stadsplanering fanns länge högt upp på vänsterns dagordning. 
Målet var att bygga ett mer jämlikt och modernt samhälle. Idag har frågorna  fallit 
bort, samtidigt som våra städer formas av andra krafter. Men måste det vara så? 
Vilka  ingredienser skulle ingå i en progressiv bostadspolitik för 2000-talet? Hur kan 
vi  komma till rätta med bostadsbristen och bygga ett mer jämlikt Stockholm?  Hur 
 formar vi den stad vi vill leva i? Är ett nytt miljonprogram möjligt, eller ens önskvärt?
Medverkande: Per Wirtén, författare till “Där jag kommer ifrån - kriget mot förorten”. 
Kent Werne, författare till “Du sköna nya hem - om utförsäljningen av allmännyttan”. 
Maryam Yazdanfar, ny bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, samtals-
ledare: Ursula Berge. Arrangör: ABF Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län

13.30 – 15.00 Hedén 
FÖRETAGSBIDRAG ISTÄLLET FÖR JOBB 
Välkommen till ett seminarium om ungas arbetsmarknadssituation och regeringens 
politik för att minska ungdomsarbetslösheten. På seminariet presenterar Handels 
rapporten “Företagsbidrag istället för jobb” som granskar regeringens politik för 
att minska ungdomsarbetslösheten. Blir det fler unga anställda när arbetsgivar-
avgiften sänks? Är det en effektiv användning av pengarna, vad hade pengarna kunnat 
 användas till istället? Efter presentationen av rapporten följer en diskussion om den 
arbetsmarknad som möter unga människor idag och vad som behöver förändras för 
att ge unga människor en värdig start på arbetslivet. Medverkande: Linnéa Björnstam, 
utredare Handelsanställdas förbund och Sophia Andersson Handels avdelning 20:s 
ungdomsgrupp mfl. Arrangör: Handels avdelning 20, Stockholm.



13.30 – 16.15 Beskow  
BUENOS AIRES – 77
Resisör: Adrián Caetano
I november 1977, ett och ett halvt år efter att militärjuntan tagit makten i  Argentina, 
var Claudio Tamburrini 23 år och målvakt i ett fotbollslag i division ett. Någon 
 kopieringsapparat ägde han inte, men det hade en avlägsen bekant, inblandad i 
 motståndsrörelsen och nu inspärrad, sagt till sina fångvaktare – Tamburrini fanns i 
hans  adressbok och juntans förhörsledare var alltid hungriga efter fler namn. 
En efter middag på väg hem från en match blir han kidnappad och förd till det ökända 
Mansión Seré, en villa i ett vanligt bostadskvarter i Buenos Aires som fungerade som 
 interneringsläger. Det skulle ta oändligt många dagar innan han kom ut igen.

Filmen är baserad på Claudio Tamburrinis självbiografiska bok ”Pase Libre –  Crónica 
de una fuga” från 2002. Tamburrino flydde Argentina efter sin tid i  fånglägret 
och  bosatte sig i Sverige. Han var senare en av många drabbade som vittnade i 
 rätte gångarna mot de inblandade generalerna. Idag bor han kvar i Sverige, har en dok-
torstitel i praktisk filosofi och forskar i ämnen som sportetik och mänskliga rättighet-
er. Filmen kom ut redan 2006 och visades bland annat på Stockholms Filmfestival det 
året samt nominerades till guldpalmen i Cannes. Medverkande: Claudio Tamburrini.

13.30 – 15.00 Z-salen 
VEM ÄR RÄDD FÖR JÄMLIKHET?
Klyftorna i Sverige har växt under 30 års tid. Nu visar forskning att det finns ett 
 samband mellan ojämlikhet och försämrade skolresultat, ökad brottslighet och 
ohälsa. Trots det dominerades valdebatten av skattefobi och hårdare tag i skolan. 
Några rödgröna visionärer ger sin syn på varför jämlikhet tycks vara så hotfullt, och 
 presenterar sina förslag för ett jämlikare Sverige. Medverkande: Birger Schlaug, 
Josefin Brink, Marika Lindgren-Åsbrink, Stefan Carlén och Anette Lydén. Arrangör: 
Nätverket för Gemensam Välfärd, LO-distriktet i Stockholms Län och Verdandi.

13.45 – 14.45 Per-Albin 
VÅRT SÄTT ATT LEVA TILLSAMMANS KOMMER ATT ÄNDRAS
Samtal mellan Daniel Suhonen, Aron Etzler, Kristina Tysk m.fl.
Arrangör:Tvärdrag och ABF Stockholm.



13.45 – 14.45 Husarörummet 
INSPIRERANDE KVINNOKRAFT I TREDJE VÄRLDEN
Vi presenterar den nyutkomna skriften “Feminism för demokrati” där ledande kvinno-
aktivister från 16 länder skrivit om kamp mot kolonialism och ockupation, om socialis-
tisk feminism och genusteori i tredje världen. Medverkande: America Vera-Zavala och 
Jenny Wrangborg. Arrangör: Vänsterns Internationella Forum.

13.45 – 14.45 Östermalmsrummet 
DRÖMBILDER AV REVOLUTIONENS Ö
Farlighetslagen handlar om hur historien kan gå i otakt. Hur min vardag kan bli din 
nostalgi och mitt fängelse kan vara din dröm. Var går den tunna gränsen mellan 
 idealisering, övergrepp och en brinnande längtan efter något annat?
Jenny reser till Kuba 1994. Drömbilder av revolutionens ö är inflätade i hennes  uppväxt. 
Hon landar mitt under den Speciella Perioden efter järnridåns fall när landet är 
 försjunket i kaos och nöd och ingen vet vad som kommer att hända. Hennes vän och 
ingång blir hårdrockaren Mario. De är varandras möjliggörare. Tillsammans upptäcker 
de en värld och sidor hos sig själva som de helst av allt inte hade velat bekanta sig 
med. De längtar bort, kommer hem, längtar hem och kommer bort.
Jenny återvänder till Kuba 2006 när turisterna har övertagit Sovjetunionens roll som 
landets välgörare. Medverkande: Josefine Adolfsson som berättar om sin roman 
 Farlighetslagen. Arrangör: Atlas förlag. 

13.45 – 14.45 Erlander 
ÅTERINFÖR EN SOLIDARISK A-KASSA! 
Tankesmedjans båda utredare Bo Jangenäs och Levi Svenningsson berättar om 
hur den nuvarande urholkade arbetslöshetsförsäkringen kan och bör reformeras. 
 Kommer regeringen att förstatliga a-kassan? Eller ska LO-förbunden gå ihop om en 
enda gemensam a-kassa? Jangernäs och Svenningsson har skrivit flera rapporter om 
a-kassan, den senaste med namnet ”Återskapa en solidarisk och allmän arbetslös-
hetsförsäkring!” Medverkande: Bo Jangenäs och Levi Svenningsson.
Arrangör: Arbetarrörelsens Tankesmedja.



13.45 – 14.45 Branting 
DÄRFÖR FÖRLORADE (S) VALET
Anna Sjödin samtalar om valet utifrån boken Vem bryr sig?
Medverkade: Anna Sjödin, socionom och rektor vid Vindelns folkhögskola, f.d. för-
bundsordförande SSU och vicepresident i International Union of Socialist Youth, IUSY.  
Arrangör: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.

13.45 – 14.45 Ängbyrummet 
KUBAS OMSTÄLLNING TILL EKOLOGISK HÅLLBARHET
Det är rubriken på Jan Strömdahls kontroversiella bok. Vår planet överansträngs 
och reagerar med höjd temperatur och extremt klimat. Hur ska vi kunna minska våra 
ekologiska fotavtryck på ett någorlunda jämställt och jämlikt sätt? Kan vi lära något av 
Kuba? Medverkande: Jan Strömdahl, Vänsterpartiet, Eva Björklund, Svensk- kubanska 
föreningen och Ellie Cijvat, Miljöförbundet Jordens Vänner. 
Arrangör: Svensk- kubanska föreningen.

13.45 – 14.45 Brännkyrkarummet 
TVÅ MÅNADER EFTER VALET - VAD GÖR VI SOCIALISTER NU?
Diskussion om det politiska läget efter valet och möjligheterna att bedriva en 
 anti kapitalistisk politik. Medverkande: Kjell Pettersson och Håkan Blomqvist. 
Arrangör: Veckotidningen Internationalen.

14.15 – 15.45 Kata 
FRÅN SHARPEVILLE TILL MAVI MARMARA. VAD KAN DAGENS 
AKTIVISTER LÄRA AV ANTIAPARTHEIDRÖRELSEN?
Håkan Thörn inleder med att berätta om antiapartheidrörelsen med utgångspunkt 
i sin bok Solidaritetens betydelse: Kampen mot apartheid och framväxten av det 
globala civilsamhället. Därefter inleder Mikael Löfgren ett samtal om likheter och 
 skillnader mellan anti-apartheid och dagens solidaritetsrörelser, med särskilt fokus 
på Palestina frågan. Hur såg förutsättningarna för antiapartheidaktivismen jämfört med 
idag? Vad kan dagens aktivister lära av anti-apartheidrörelsen? Medverkande: Håkan 
Thörn & Mikael Löfgren, samtalsledare: Moa Elf Karlén. Arrangör: Bokförlaget Atlas.



14.30 – 15.45 Fabian 
RÖD STJÄRNA ÖVER INDIEN? 
Om att gå med naxaliterna. Medverkande: Jan Myrdal som föreläser om sin senaste 
indienresa och kommande indienbok, samtalsledare Joakim Boström. 
Arrangör: Folket i Bild/Kulturfront, Stockholm.

14.45 – 16.00 Sandler 
OCH PÅ ANDRA SIDAN TILLVÄXTEN..?
- OM TILLVÄXTKRITIKEN OCH JORDENS FRAMTID
Medverkande: Göran Greider, chefredaktör och författare, senast till boken "Det 
måste finnas en väg ut ur det här samhället", Rikard Warlenius, före detta chefredak-
tör på tidningen Arbetaren och styrelseledamot i den gröna tankesmedjan Cogito och 
Lars Henriksson, fackligt aktiv Volvoarbetare och författare till en bok om klimatan-
passad omställning av produktionen i bilindustrin. Arrangör: Tidskriften Röda rummet.

15.00 – 16.00 Husarörummet 
MIGRATION I EN NYLIBERAL GLOBALISERAD VÄRLD
Medverkar: Francisco Contreras, ord. i Latinamerikagrupperna, och Milton Soto, 
 Bolivias Ambassadör i Sverige. Arrangör: RESOCAL.

15.00 – 16.00 Östermalmsrummet 
JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA FEMINISMEN
Enligt Wendy Brown, amerikansk professor i statsvetenskap, har både vänstern och 
den feministiska rörelsen förlorat tron på att en genomgripande politisk förändring 
är möjlig. Hon menar att rörelserna måste sluta fastna i att prata om vad de är och 
 istället börja fokusera på vad de vill åstadkomma. Vilka faktiska krav ska  feminismen 
driva för att åstadkomma en verklig förändring? Välkommen till ett samtal där 
 feminister med olika erfarenheter pratar om framtidens feministiska strategier. 
Medverkande: Gabriella Granditsky Svensson, ordförande s-kvinnor i Stockholm, m.fl. 
Samtalsledare Johanna Palmström, ordförande i Bangs styrelse.
Arrangör: Arena idé. 



15.00 – 16.00 Per-Albin 
SALONG FRONESIS III. DEN SOCIALA DEMOKRATIN I DAG
I detta panelsamtal, som tar sin utgångspunkt i det i våras utgivna Fronesisnumret 
 Socialdemokrati, undersöker vi hur man kan förstå socialdemokratins ställning och 
uppgift i dagens samhälle. Med socialdemokrati syftar vi på de socialdemokratiska 
partierna men även på den mera allmänna idén om ”den sociala demokratin”. Vad 
innebar, och innebär, egentligen denna idé? Tillhör socialdemokratins storhets-
period historien, eller är det tvärtom så att både partierna till höger och vänster om 
socialdemokratin i praktiken bedriver socialdemokratisk politik i dag? Kräver dagens 
ekonomiska och politiska utmaningar lösningar av en annan och kanske mer radikal 
karaktär än vad som ryms inom det socialdemokratiska idéarvet, eller är tvärtom 
utrymmet och behovet av socialdemokratisk politik ännu större i dag, i tider av finans-
kriser och ökande ekonomiska ojämlikheter? Vilken betydelse har tidigare centrala 
socialdemokratiska teman som solidaritet, social sammanhållning, social rörlighet, 
jämlikhet och ekonomisk demokrati i dagens samhälle? Och hur påverkas det poli-
tiska livet i allmänhet, och den breda vänsterns belägenhet i synnerhet, av de vägval 
som socialdemokratin står inför? Socialdemokratins kris och senare tids valneder-
lag, i Sverige och på många andra håll i Europa, kommer att vara referensramen för 
 samtalet. Medverkande: Anna Hellgren, journalist och ledarskribent, Per Wirtén, 
författare och skribent, m.fl. Samtalsledare Leila Brännström och Magnus Wennerhag.
Arrangörer: Tidskriftsföreningen Fronesis i samarbete med ABF Stockholm.

15.00 – 16.00 Erlander 
DET ANDRA STOCKHOLM
Seminarium om livs- och arbetsvillkor för de 350.000 som är i LO-yrken i huvudstads-
regionen, baserad på rapport skriven av Tankesmedjans utredare Johan Rydstedt. 
Medverkande: Johan Rydstedt, utredare, och Elisabeth Brandt Ygeman, LO-distriktets 
försteombudsman. Arrangör: Arbetarrörelsens Tankesmedja.

15.00 – 16.00 Brännkyrkarummet 
WAGES FOR HOUSEWORK BLEV RUT  
- ETT STEG FRAMÅT ELLER TVÅ TILLBAKA
På 1970talet krävde kvinnor lön för hemarbetet och vissa har velat se RUT-avdraget 
som ett steg i den riktningen, medan andra har kallat avdraget för en återgång 
till pigsamhället. Ett samtal om maktrelationer i hemmet och i samhället, om det 
 oavlönade och det avlönade arbetets värde, om var vi befinner oss och hur vi kommer 
vidare. Medverkande: Cecilia Höglund, Kvinnopolitiskt Forum och Roya Hakimnia, 
Feministiskt Initiativ och Tankesmejdan Konflikt. 
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällsstudier.



15.00 – 16.00 Ängbyrummet 
KINA OCH SOCIALISMEN - EN MOTSÄGELSE ELLER EN 
 FÖRLOVNING ALLT NÄRMARE ÄKTENSKAP?
"Bilden av Kina inom vänstern har gått från att vara 68-vänsterns kelgris till att vara 
ytterligare en börda som liberaler lägger på vänsterns axlar i sin strävan att tynga ner 
oss på knä och få oss erkänna att socialismens utopiska idéer aldrig funkar i praktiken. 
Vänstern duckar för diskussion om Kina medans liberalerna får förklaringsmonopol på 
världshistoriens största fattigdomsminskning. Men hur starka är egentligen aktörerna, 
staten respektive marknaden i det kinesiska ekonomiska miraklet? Och varför tickar 
ekonomin på med 8 % tillväxt i denna så kallade världens verkstad under finanskrisen 
då köpkraften hos konsumenterna i omvärlden störtdykt? Vi reder ut förhållandena i 
landet med en arbetarklass som växt sig större än USA: s och Europas:s tillsammans."
Medverkande: Magnus Rei-Ho Lundgren, student med inriktning på Kina samt 
 Jonathan Clyne, aktiv i tidskriftföreningen Socialisten.
Arrangör: tidskriften Socialisten.

15.00 – 16.00 Branting 
UPP TILL KAMP MOT SJUKHUSMATEN!
Tre miljoner måltider, som tillagas varje dag i offentliga kök, innehåller inte  tillräcklig 
näring, är oaptitliga och smaklösa. Camilla Sparring föreläser om sin nya bok 
 Matupproret. Medverkande: Camilla Sparring, författare.
Arrangör: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.

15.15 – 16.45 Hedén 
SKISS FÖR EN ÖVERGÅNG TILL EN SOCIALISTISK EKONOMI
Paul Cockshott är doktor i datavetenskap vid Glasgows universitet han har blanda 
annat på svenska givit ut boken Planhushållning och Direkt demokrati. Men avstamp i 
Clartés senaste nummer på tema socialism diskuterar Paul Cockshott skissartat om 
planhushållning och socialistiska samhällsmodeller.
Medverkande: Paul Cockshott, Glasgow universitet, m.fl.
Arrangör: Svenska Clartéförbundet.

16.00 – 17.30 Fabian 
LEVER DET SOCIALDEMOKRATISKA LIKET?
TRE EUROPEISKA LÄRDOMAR
Socialdemokratin har försvagats kraftigt på de flesta håll i Europa under de gångna 



decennierna, och i dess ställe har en blå och en brun höger vunnit mark. Men här 
och var visar nu den dödförklarade socialdemokratin tecken på att den vaknar till liv, 
och förnyar sig på andra sätt än att anpassa sig till den dagordning högern sätter. Vi 
tittar närmare på utvecklingen i Tyskland, Norge och Storbritannien och diskuterar 
vad vi kan lära oss av utvecklingen i andra länder när vi söker vägen framåt efter vårt 
 valnederlag.  Medverkande: Ali Esbati som arbetar vid den norska tankesmedjan 
Manifest, Katrine Kielos som är ledarskribent på Aftonbladet och deltog på Labours 
partikongress i Manchester där Ed Miliband valdes till ny partiledare och Marika 
Lindgren Åsbrink som driver bloggen Storstad och översatt partiordföranden Sigmar 
Gabriels linjetal till svenska samt Mattias Vepsä, förbundssekreterare SSU, samtals-
ledare Peter Gustavsson, författare och debattör, ABF.
Arrangör: ABF Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län.

16.00 – 17.30 Kata 
KOKAIN- BRÄNSLE I KRIG OCH POLITIK.
Vid tiotalets ingång genomgår kokainet en bred popularisering i Sverige och Europa 
som kommer få stora konsekvenser för all framtid. "Cocaina - en bok om dom som gör 
det" är inte ett reportage om knark som hot mot svensk ungdom, utan om efterfrågans 
och antidrogkrigets betydelse för pulvrets blodiga arbetsgolv; Colombia – det trasiga 
land som producerar 70 procent av allt kokain världen konsumerar. Magnus Linton har 
fått stor uppmärksamhet för sin nya reportagebok "Cocaina", hör honom berätta om en 
av världens största industrier, om produktionens våldsamma villkor och dess växande 
roll som bränsle i geopolitiska krig och religiösa världsbilder.
Medverkande: Magnus Linton, samtalsledare Moa Elf Karlén.
Arrangör: Bokförlaget Atlas.

16.00  17.30  Z-salen 
GILLA LÄGET. HUR ALLT GICK ÅT HELVETE MED  
POSITIVT TÄNKANDE
Medverkande: Barbara Ehrenreich, författare, journalist och aktivist.
Arrangör: Leopard förlag

16.15 – 17.45 Branting 
SPANIENS SAK ÄR VÅR – FYRA RÖSTER OM SPANIEN  
OCH FASCISMEN IGÅR OCH I DAG
Det spanska folkets motstånd mot general Francos fascistiska kuppförsök 1936 
väckte en omfattande solidaritet världen över. Ca 35 000 personer från världens alla 



hörn, varav 500 svenskar, reste ner för att strida som frivilliga under det tre år långa 
 inbördeskriget. Idag kräver anhöriga till de avrättade republikaner som ligger i mass-
gravar i Spanien att deras släktingar ska få grävas upp och ges en värdig gravplats. 
Vittnesmål från de republikanska fångarna, flyktingarna och flyktingbarnen börjar 
uppmärksammas. Samtidigt möter dessa grupper starkt motstånd från den spanska 
högern som effektivt hindrar en verklig uppgörelse med fascismen. Och de vädjar 
återigen om internationellt stöd.
Medverkande: Tario Rubio Cuevas, 90 år gammal och tidigare fånge i Francos 
 fängelser och koncentrationsläger, delger sina och andras erfarenheter av repres-
sionen, Kerstin Ekström (författare till “Överlevarna”) och Jonas Sjöstedt (författare 
till “Masthugget Moskva Madrid” och “Spanska brev”) berättar om sina böcker samt 
dokumentärfilmarna Martin Jönsson och Pontus Hjorthén (upphovsmakare till “Mari 
Carmen- vid tystnadens slut”) berättar om sina reportage från dagens Spanien där 
domare Garzon har stängts av efter att ha utrett Francoregimens massmord och där 
röster höjs om att inleda processer i andra länder. Arrangör: Spanienfrivilligas vänner.

16.15 – 17.15 Per-Albin 
SVENSK HÖGER I SKAMVRÅN
Högern samarbetar med blodiga diktaturer, förringar klimatkrisen och säljer ut 
gemensamma egendomar till vrakpris. Demokratimotstånd och rasism är bara några 
av de skeletten i högerns garderob. Antologin Högerns svarta bok ställer den svenska 
högern i skamvrån och uppmanar den att göra upp med sin historia. 
Medverkande: Felix Antman Debels (redaktör), Ann Charlott Altstadt m.fl. 
Arrangör: Verbal förlag och Tvärdrag.

16.15 – 17.15 Brännkyrkarummet  
KAN KLIMATKAPITALISMEN RÄDDA PLANETEN?
Handel med utsläppsrätter, klimatkompensation, företag som slipper utsläppsmin-
skningar för att de anlägger trädplantager i Syd, regnskogen som blir en handelsvara. 
Fungerar verkligen marknadslösningarna på klimatkrisen? En kritisk granskning.
Medverkande: Larry Lohmann, Cornerhouse, och Camila Moreno, Friends of the Earth 
Brazil, via videolänk. Arrangör: Miljöförbundet Jordens Vänner.

16.15 – 17.15 Erlander 
VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ SOCIALDEMOKRATIN?
Författaren och debattören Daniel Suhonen föreläser om tillståndet i  socialdemokratin. 
Arrangör: Tvärdrag, ABF Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län.



16.15 – 17.15 Husarörummet 
ARBETSKRAFT UTAN PAPPER
Papperslösa människor i Sverige ökar - liksom i Europa. Allt fler arbetar i något 
 annat land än den de är födda i. En del flyr från fattigdom medan andra ser en chans 
att förverkliga sina drömmar. I teorin har alla lika värde, men i praktiken förnekas 
många emigrantarbetare samma rättigheter som andra arbetare. Varför har Europa 
hårdnat i sin hantering av papperslösa?  Medverkande: Samuel Engblom, jurist -TCO 
talar om migranternas rättigheter. Arrangör: LO-distriktet i Stockholms län och ABF 
 Stockholm.

16.15 – 17.30 Sandler 
MYTERNA OM VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN
Medverkande: Daniel Ankarloo. Arrangör: ETC. 

16.15 – 17.15 Ängbyrummet 
HUR SKAPAR VI EN ANTIRASISTISK KULTUR  
I KAMPEN MOT HÖGERN OCH RASISMEN?
Att rasismen är på frammarsch råder det ingen tvekan. Hotet kommer delvis från 
den extrema högern, men även inom de etablerade högerpartierna syns tendenser 
till  anpassning till rasisternas dagordning. Samtal om hur socialistiska krafter kan 
bemöta detta hot och i denna kamp främja framväxten av en antirasistisk, socialistisk 
kultur. Representanter från STARK, som är en nystartad antirasistisk och socialistisk 
rörelse i Stockholm ger sin syn på denna utmaning och öppnar diskussionen. 
Medverkande: Gunnar Westin och Michela Solka från STARK – Stockholms Antirasis-
tiska Kulturförening. Arrangör: STARK - Stockholms Antirasistiska Kulturförening.

16.15 – 17.15 Östermalmsrummet 
KOLLEKTIVA VISIONER - VI SKAPAR UTOPIER TILLSAMMANS
Delta i Kollektivhusföreningen KOMBO:s workshop och skissa på ett solidariskt och 
hållbart boende. Skriv, rita, måla, klipp och klistra. Det privata är politiskt, visionera 
med oss! KOMBO arbetar för att det ska bildas ett nytt kollektivhus stockholms-
området. Kollektivhuset ska vara öppet för människor i alla åldrar och med olika 
bakgrunder. Vårt mål är att ha ett ekologiskt/klimatmässigt hållbart hus klart senast 
2015. www.kollektivhus.forumportal.se. Arrangör: Kollektivhusföreningen KOMBO.



16.30 – 17.30 Beskow   
VÄCK MIG I STAVANGER 
Film av Sara Cortés och Tigran Feiler från 2010. Den colombianska studentledaren 
Diego Marin lever sedan ett år tillbaka i exil i Norge. Han tvingades fly efter att ha 
engagerat sig politiskt för studenterna i Colombia – ett land i krig sedan 50 år tillbaka. 
I en bil mellan Stavanger och Oslo berättar han sin historia om kamp och engagemang 
och att förlora allt vad man tidigare varit.  Samtal efter filmen med Nadja Grees från 
Colombianätverket om situationen i  Colombia. Arrangör: Colombia nätverket.



PRAKTISKT 
Socialistiskt Forum Stockholm, 27 november 2010, går av stapeln i ABF-huset,  
Svea vägen 41. Dit tar du dig enklast med tunnelbanan till station Rådmansgatan – 
två stationer från T-Centralen på den gröna linjen. Seminarierna är kostnadsfria och 
någon anmälan behövs inte, men antalet platser är begränsat så först till kvarn…

TEATERERBJUDANDE!
Lördagen den 27 november 19:00 erbjuder vi alla besökare på  Socialistiskt forum att gå 
på Teater Tribunalen helt gratis!

ALLAS KRIG MOT ALLA And Fuck You Too, Mr Hobbes
Efter Thomas Hobbes Leviathan.
Människan befinner sig i ett krigstillstånd, där alla är allas fiende. Hon har ett  ständigt 
och rastlöst begär efter mer och mer makt, ett begär som slocknar först med döden. 
Medverkande: Agnes Forstenberg, Nina Haber, Alexandra Häggman, Benjamin 
 Moliner, Sebastian Sporsén och Johan Stavring Musiker Gurra Ljungstedt Bearbetning 
Magnus Lindman Regi Frida Röhl Tonsättare Dror Feiler Scenografi York Landgraf 
Kostym Ulrika van Gelder / York Landgraf. Boka plats på 08-84 94 33 eller   
info@tribunalen.com. Begränsat antal platser! Först till kvarn! 
Plats: Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, t-bana Zinkensdamm

LOKALER
De lokaler som används under Socialistiskt forum i ABF-huset finns på följande 
våningsplan: Z-salen, Katasalen, Fabiansalen, Sandlersalen, Per Albinrummet, 
 Brantingrummet, Erlanderrummet finns samtliga på våning 1. Beskowsalen och 
Husarörummet, våning 3. Hedénsalen Östermalmsrummet, Brännkyrkarummet och 
Ängbyrummet ligger på plan 4. I entréhallen på bottenplanet finns bokbord och här 
anslås eventuella programändringar under forumet. 

KONTAKT
Undrar du något kan du kontakta oss via kultur@abfstockholm.se Här kan du också 
beställa fler program. På www.abfstockholm.se/socforum kommer programändringar 
att meddelas, liksom ett program för utskrift finnas tillgängligt. Du kan också ringa 
08-453 41 00.

SEMINARIER & AKTIVITETER
Många organisationer och tidskrifter har bidragit till programmet med seminarier
och andra aktiviteter där varje organisation ansvarar för sina egna programpunkter. 
Detta har givit oss ett brett och mångskiftande program.

BOKBORD  
Vill din organisation medverka med bokbord? 
Anmäl till det till adnan.bozkurt@abfstockholm.se
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