
Programblad



10:00 – 11:30 Inledning: Hur kapade högern frihetsbegreppet?
Sal: Hantverkaren Arrangör: ABF Gästrikebygden

Socialistiskt Forum inleds med ett panelsamtal mellan Josefin Brink (V), Ellinor Eriksson (SSU) 

och Daniel Suhonen (Tiden) om frihet och valfrihet. Vad händer med samhället när frihetsbegreppet 

urholkas till att bara handla valfrihet?

11:45 – 12:45 Välfärd utan vinst
Sal: Drejaren Arrangör: Nätverket Välfärd utan vinst

Efter skandaler i riskkapitalbolag som Carema och Attendo har opinionen svängt mot vinster i 

välfärden. Debatten har blossat upp inom arbetarrörelsen, LO har sagt nej och frågan delar 

Socialdemokraterna. Välfärd utan Vinst har lanserat en landsomfattande budkavle mot vinsterna. 

Samtidigt går Svenskt Näringsliv till motattack och kampanjar för att säkra de vinstdrivande 

bolagens plundring av välfärden. Handsken är kastad för en omfattande strid om välfärdens framtid.

11:45 – 12:45 Vad händer i Iran?
Sal: Timmermannen Arrangör: Iranska Tudeh-partiet

Representanter ifrån iranska Tudeh-partiet berättar om arbetarklassens roll i folkrörelsernas kamp 

och om hotet från imperialismen med dess negativa påverkningar på människors liv i Iran.

11:45 – 13:00 Alla människors lika värde på jobbet
Sal: Hantverkaren Arrangör: Byggnadsarbetarförbundet

Byggnads envetna kamp för att i Sverige skall svenska kollektivavtal gälla är samtidigt en kamp för 

alla likas värde. För byggnadsarbetarna är det obegripligt att den självklarheten inte ska gälla 

arbetslivet. Jobbtrafficing är ett tragiskt faktum, byggnadsarbetare blir cyniskt utnyttjade av 

gangsters för att arbeta till svältlöner. Johan Lindholm, Byggnads ordförande berättar om kampen 

för kollektivavtal och allas lika värde.

12:45 – 13:45 Lunchpaus



13:45 – 14:45 Visst har vi råd att rädda världen!
Sal: Hantverkaren Arrangör: Vänsterpartiet Gävle & ETC

Johan Ehrenberg, författare till Ekonomihandboken och redaktör på tidningen ETC, går igenom de 

ekonomiska möjligheterna vi har för att skapa en rättvisare värld. Och diskuterar de politiska 

hindren som leder oss åt fel håll idag.

13:45 – 14:45 Papperslösa och fackliga rättigheter
Sal: Timmermannen Arrangör: Fastighetsanställdas förbund

Sten-Erik Johansson, verksam inom Fastighets och med mångårig erfarenhet av att hjälpa 

papperslösa arbetare berättar om förbundets arbete med att förbättra deras situation och hur vi kan 

skapa en schysst arbetsmarknad.

13:45 – 14:45 Vad är socialisters problem, egentligen?
Sal: Drejaren Arrangör: Socialisterna – Välfärdspartiet & ABF Gästrikebygden

Utifrån Marx och Engels Det kommunistiska manifestet går Daniel Ankarloo, lektor vid Malmö 

Högskola, igenom positioner, teorier och praktiker som leder olika vänstergrupper och 

socialdemokratin i dag. Gemensamt för de alla, menar Ankarloo, är att de har reducerat socialismen 

till en fråga om upplysning, media, aktion och ”rätt position”. Socialistiska grupper därmed inte alls 

visar tillit till den arbetarklass och de ”massor” man talar om. Socialisters uppgift är inte 

upplysning, utan att tilltro och underbygga de instinkter och erfarenheter som folkflertalet redan har, 

men lärt sig att inte lita på.

15:00 – 16:00 Kan en rättvis klimatomställning skapa jobb?
Sal: Drejaren Arr: Jordens Vänner, Omställning Gästrikland & Nätverket Gemensam Välfärd

Lars Igeland, aktiv Jordens Vänner och Omställning Gästrikland inleder. I Danmark har 

fackföreningar, miljörörelsen och bonderörelsen gått samman om en gemensam plan för 100 000 

nya gröna jobb. Omställningsprogram för smart energi i miljonprogrammen, närproduktion av 

livsmedel, bra och prisvärd kollektivtrafik ingår i programmet. Kan vi göra detsamma i Sverige?



15:00 – 16:00 PR-högern, postdemokratin och den nya eliten
Sal: Hantverkaren Arrangör: Tiden & ABF Gästrikebygden

Daniel Suhonen, chefredaktör på den socialdemokratiska tidskriften Tiden och skribent, föreläser 

utifrån tidningens kommande nummer om den sammansmältning av eliter som just nu sker och som 

blir synligt när höga tidigare demokratiskt valda politiker ”går över” till näringslivet. Innebär detta 

ett problem för demokratin och hur ska det bemötas?

15:00 – 16:00 SAC – Syndikalisternas fackliga arbete
Sal: Timmermannen Arrangör: Gävle LS av SAC

Lena Barrow, förtroendevald inom SAC och medförfattare till boken Vi har rätt – en facklig  

handbok berättar om Syndikalisterna metoder för att organisera och driva facklig kamp.

15:00 – 16:00 Bolivia – En olik värld!
Sal: Brantingrummet Arrangör: ABF Gävleborg

En föreläsning med bildspel om ett land där allt är olika. Högt och långt, varmt och kallt, fattigt och 

rikt, ursprungsbefolkning och immigranter, socialism och nyliberalism. Kan vi lära något av detta?

16:10 – 17:30 Avslutning – låt oss bygga en stark arbetarrörelse!
Sal: Hantverkaren Arrangör: ABF Gästrikebygden

Som avslutning sätter vi fokus på hur vi bygger rörelsen starkare. Aron Etzler,  partisekreterare för 

Vänsterpartiet och författare till boken Trondheimsmodellen inleder med sina erfarenheter av lokalt 

gräsrotsarbete. Därefter får vi höra av representanter ifrån Nätverket för Gemensam Välfärd kring 

deras kampanj för offentligt ägd välfärd. Tillsammans med medlemmar ifrån fackklubben på 

Läkerolfabriken som kämpar mot nedläggningen samtalar vi kring hur vi bygger en stark och 

slagkraftig arbetarrörelse.



Socialistiskt Forum vill tacka våra samarbetspartners


