
 

 

 

 

 

JUBILEUMSKONFERENS:  

Vid vägs ände? 

Arbetarrörelsens 

framtidsstrategi 
26-27 november 2011 

Röda huset 

Industrigatan 4, Malmö 
 

 

 

 

 

Vi fyller 20 år. Fira med oss! 
 

 

PROGRAM 

 

Lördag kl. 10:00 – 12:00 

 
Rätt till utbildning - skolan, makten och framtiden 

Panel med Rossana Dinamarca, partiledarkandidat V, Kerstin Eldh, folkbildare, Elisabeth Hellman, specialpedagog, och Olle 

Holmberg, fd statlig utredare på skolområdet och fd rektor på Malmö Högskolas lärarutbildning om framtidens skola. 

Moderator: Anders Skans.  

 

Att vinna ett val - Post och servicearbetarnas fackförbund i Danmarks erfarenheter  

Möt Jens Kristian Jensen och Ulrik S Kohl från Post- og Servicearbejdernes Forbund (3F) och ta del av deras erfarenheter och 

diskutera hur man vinner en valrörelse!  

 

Lördag, kl. 13:00 – 15:00 

 
Feministisk vision 

I början av 2000-talet ville alla vara feminister. Så är det inte längre. Inom vänstern behöver den feministiska strategin 

diskuteras. I denna panel diskuteras feministiska strategier för framtiden av Rossana Dinamarca partiledarkandidat (V), Paula 

Mulinari, feministisk aktivist och forskare, och Martina Nilsson, jämställdhets-kommunalråd (V). Kom och delta med dina 

infallsvinklar! Moderator: Sara Mohammadi.  

 

Vänsterns framtidsutmaningar 

Hur ska vi bygga ett starkt Vänsterparti? Kom och diskutera Vänsterpartiets framtid med Ida Gabrielsson, sammankallande för 

Vänsterpartiets framtidskommission, Lisa Holmberg, Vänsterpartiet Huddiksvall, och Henning Süssner Rubin, rektor Kvarnby 

folkhögskola 

 

Historiska orättvisor 

Bassam Ahmad, lärare i svenska & arabiska, och Mohammed Qadoura, författare, analyserar Palestinas historia och 

utvecklingen av den palestinska identiteten.  

 

 



 

 

 

 

 

Lördag, kl. 15:30 – 17:30 

 
Arbetarrörelsens interna bildning 

Hur mår arbetarrörelsens interna bildningsarbete idag? Kom och diskutera med Henning Süssner Rubin, rektor på Kvarnby 

folkhögskola, Markus Blomberg, ombudsman för LO-förbunden i Malmö och Jenny Nilsson, SAC:s studieorganisatör.  

Moderator: Sara Svensson. 

 

Välfärdsstat, demokrati och social utveckling – kubanska och latinamerikanska erfarenheter 

Youver Diaz och Yulexis Almeida, Havanas universitet, presenterar resultaten av sin forskning. Vi får ett genusperspektiv på den 

kubanska utbildningspolitiken och lyfter frågan om medborgarskap och lokalutveckling. Diskussionen kommer kretsa kring hur 

inkluderandet av tidigare exkluderade grupper i det politiska samtalet. 

Seminariet hålls på spanska och tolkas till svenska av Ola Nilsson.  

 

 

Söndag, kl.10:00 – 12:00 

 
Den ofullständiga demokratin  

Kurt Sjöström, debattör och författare, diskuterar sin nya bok Erövra demokratin och hur den svenska vänstern misslyckats med 

att bygga en strategi som tilltalat alla de som drabbats av den nyliberala politiken.  

 

Vänstern och medierna - Hur tar vi makten över medierna?  

Kom, lyssna och delta! I panelen diskuterar bloggarna Alfonso Allende, Erik Berg och Robin Färdig med Anne Jalakas 

frilansjournalist.   

 

Söndag, kl.13:00 – 15:00 
 

En antiimperialism för 2000-talet 

Kom och diskutera Latinamerikas frigörelse, den arabiska våren och vänsterns behov av en tydlig utrikespolitik med bl.a. Eva 

Björklund, chefredaktör för tidningen Kuba, Hilde Uhlving, Enhedslisten, och Jonas Thunberg, utrikesredaktör på tidningen 

Flamman. Moderator: Ola Nilsson.  

 

Media och makt 

Efter en lång diskussion om hur vi tar makten över media finns här möjlighet att handfast delta i en workshop om hur man själv 

kan använda film, sociala medier och foto för att beskriva sin verklighet. Ledare för workshopen är Robin Färdig, 

dokumentärfilmare med många års erfarenhet av detta arbete. 

 

 

 

 

 

Dessutom: 
 

Palestinsk lunchbuffé. 

Utställning av det feministiska 

serietecknarkollektivet Dotterbolaget. 

Fest med Lembrando Bossa. 

 

 


