
Välkomna till två dagars politiska diskussioner och samvaro i den skånska bokskogen 
21-22 maj 

Alla medlemmar och sympatisörer i Vänsterpartiet Skåne inbjuds till två dagars spännande 
diskussioner och trevlig samvaro med Vänsterpartiet Skåne på Gamlegården i Torna Hällestad 
1,5 mil öster om Lund vid vacker bokskog. 

Program: 

Lördag 21/5 
10.30-11.00 Fika 
11.00-13.00 Hur bekämpar vi Sverigedemokraterna? Hur bekämpar vi rasismen? 
Diskussion med Anders Neergaard och Henning Süssner. 
Anders har bland annat varit antirasistiskt ansvarig i partiet, Henning är rektor för Kvarnby 
Folkhögskola och kommunalpolitiker i Landskrona. 
13.00-14.15 Lunch och tid för promenad i bokskogen. 
14.15-15.15 Gruppdiskussion om kampen mot rasismen och Sverigedemokraterna 
15.15-15.45 Gruppredovisning och avslutande diskussion 
15.45-16.00 Fika 
16.00-18.00 Miljö och socialism - Margareta Hagstad och preliminärt Erik Svensson 
Margareta är miljöpolitiskt ansvarig i Vänsterpartiet Skåne 
Erik är professor i biologi och vänsterdebattör bland annat genom sin blogg: "Biology and 
Politics". Erik räknar med att delta men har förvarnat om att han ibland får förhinder med kort 
varsel. 
18.00 Middag 

Kvällsprogram:  
Reserapport från Västsahara. Ola Caesar och Robert Larsson nyss hemkomna från Västsahara 
berättar om sina intryck. 
Därefter samkväm. 

Söndag 22/5 
9.00 Frukost 
10.00-12.00 De arabiska revolutionerna - Ahmed Samir  
Ahmed är aktiv i Palestinagrupperna i Sverige, PGS, och ingår i ett nätverk av arabiska 
studenter i Malmö 
12.00-13.00 Lunch 
13.00-15.00 Inför sjukvårdskampanjen - Busi Dimitriu berättar om de idéer som finns kring 
hur vi i Skåne driver partiets kampanj för världens bästa sjukvård mot vinstintressen i vården. 
Därefter diskuterar vi ytterligare kampanjidéer. Busi är politisk sekreterare och ingår i 
regiongruppens arbetsgrupp för sjukvårdskampanjen.  

Anmälan 
Anmäl dig så snart som möjligt och senast måndag 16/5 till skane@vansterpartiet.se. I 
synnerhet är det viktigt att ni som räknar med att ta med barn anmäler er och barnen tidigt. Vi 
ska vid behov försöka ordna särskilda barnaktiviteter. Ju tidigare vi vet, ju större chans att det 
går i lås. 
Det är helt kostnadsfritt att delta. Likaså är maten gratis. Reseersättning utgår. Du är 
välkommen att delta hela helgen eller på delar av programmet.  
Meddela vid anmälan om du behöver hjälp att ta dig till och från Torna Hällestad. Det är lätt 



att ta sig med allmänna kommunikationer till Dalby (täta bussar från och till Lund och 
Malmö) men den sista biten Dalby-Torna Hällestad är det för det mesta värre. Meddela också 
om du äter kött eller vegetarisk mat och om du har behov av specialkost. Den som tänker 
övernatta på Gamlegården ska ta med sängkläder.  

Välkomna med era anmälningar, 
För Vänsterpartiet Skånes studieutskott 
Olof Norborg 


