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Valberedningens förslag
Bertil Bartholdson
Norrbotten Luleå
Födelseår
1956
Sysselsättning
ombudsman
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1977
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Är och har varit medlem i ett antal organisationer, har inte haft förtroendeuppdrag i
någon av dom under de senaste årtiondena
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Har jobbat med många områden och är van att uttrycka mig i skrift. De senaste åren har
intresset främst handlat om klimatfrågan och arbete i fredsrörelsen Nej till NATO.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Studier och omvärldsanalyser. Förstå vad som händer och är på väg att hända i vår
omvärld och kunna formulera en långsiktig politik på olika områden. Se hur olika
politikområden hänger ihop.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Seminarier centralt, gärna temamöten i distrikten om viktiga framtidsfrågor.
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Jens Börjesson
Skåne Malmö
Födelseår
1989
Sysselsättning
Mångsysslare inom digitala medier
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2013
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Aktiv i klimatrörelsen med flera organisatoriska uppgifter under aktioner.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Brett inom klimat- och miljöfrågor och socialism. Teoretiskt fördjupat mig i mötet mellan
ekologi och marxistisk teori. Praktisk erfarenhet av konfrontativ antikapitalistisk
klimatkamp. Jag kan tillföra en starkare ideologisk förankring där vår ekologiska grund
fylls med substans och göra miljöpolitiken offensiv och relevant. Tycker att det är kul
med textbehandling!
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Att utveckla en klimat- och miljöpolitik som har en tydlig och offensiv vänsterprägel redo
att möta hotet de ekologiska kriserna utgör. Att förankra politiken starkt i ideologi och
teori men samtidigt tillgänglig och begriplig. Att visa på hur våra olika ideologiska
perspektiv förutsätter och kompletterar varandra.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Genom aktivt involverande av medlemmar. Att arbeta nära de
utomparlamentariska rörelserna, fackföreningsrörelsen och de radikala delarna av
akademin. Öppna remissrundor möjliggör påverkan. Fördjupande panelsamtal och nära
samarbete med partiets studieverksamhet skapar förutsättningar för medverkan i
debatten. Själv vill jag fortsätta lyssna in kunniga kamrater och hålla mig uppdaterad
genom omvärldsbevakning och studier i så väl teori som praktik.
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Carolina Gustafsson
Norrbotten Kiruna
Födelseår
1973
Sysselsättning
Avdelningschef
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2013
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Nuvarande: Styrelseledamot Kiruna mot rasism, Vice ordförande i Arctic Light
Filmfestival. Tidigare: Ordförande i Vänsterpartiet Kiruna, Ersättare i Kultur och
utbildningsnämnden, Distriktsstyrelseledamot Norrbotten, Styrelseledamot
Norrbottensteatern (som Vänsterpartiet Norrbottens representant), Styrelseledamot
fackförbundet ST.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag arbetar sedan 6 år som avdelningschef på en statlig stiftelse, finansierad framförallt
av kulturdepartementet. Där jag har personalansvar över 17 personer som har olika
funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar. Att dagligen lyssna och ta in deras
behov har hjälpt mig att än tydligare se hur den rådande normen styr och begränsar
många människors livsvillkor. Jag bor i Kiruna och kommer ursprungligen från liten by i
Västerbottens inland. Vi har som parti ökat i storstadsområden, men i det klassiska
"röda" Norrland och landsbygden överlag har vi inte lyckats. Därför ser jag det som en
viktig uppgift att ha det perspektivet närvarande. Jag har också bott och arbetat
utomlands mellan åren 2004-2013 i Spanien, Irland och Nederländerna.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Förutom våra redan etablerade maktperspektiv, klass och kön, bör vi få mer kunskap
rörande det intersektionella. I en än mer globaliserad värld där också klassklyftorna
växer, blir en förståelse för fler aspekter av människors levnadssituation avgörande om
vi ska göra oss relevanta för ännu fler. Detta för att i förlängningen samla alla grupper
som förlorar på det kapitalistiska systemet, tillsammans mot den härskande klassen.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag vet inte hur arbetets gjorts tidigare, men skulle vilja att vi besöker platser där våra
målgrupper finns, för att samtala med dem som vi riktar oss till. Men jag tänker också
att det är bra om programkommissionen till sina möten bjuder in externa
föreläsare/experter i ämnen som vi kanske inte i dagsläget har överväldigande intern
kompetens i. En annan form för sådan kompetenshöjning kan vara att anordna
diskussionseminarier för partimedlemmar med externa föreläsare/experter. Samt
fortsatt titta på hur vänsterrörelser arbetar internationellt och lära av dem.
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Susanna Göransdotter
Örebro län Karlskoga
Födelseår
1987
Sysselsättning
Ungdoms- och demokratistrateg
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2001
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ordförande för Akademikerförbundet SSR i Kristinehamns kommun, skyddsombud,
ordförande och vice ordförande Karlstad Studentkår
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag kan tillföra en lång erfarenhet av att båda vara förtroendevald för partiet i
parlamenten och av att arbeta som tjänsteperson nära den politiska ledningen i en
kommun. Det har gett mig stor erfarenhet av att omsätta politisk teori i praktik. Jag har
under många år varit aktiv i partiföreningsarbete och har därför lång erfarenhet av att
bedriva aktivism och att bygga rörelser utanför parlamenten. Från mitt yrkesliv har jag
fått erfarenhet av att organisera och leda medborgardialoger i komplexa samhällsfrågor.
Under föregående mandatperiod för programkommissionen använde jag den
kompetensen i dialoger med medlemmar om bland annat remissförslaget på
partiprogram. Jag är van vid att skriva och hålla politiska anföranden, tal och
föreläsningar. Det tror jag är viktiga kompetenser för att få fler att delta i partiets
ideologiska utveckling. Alla ska känna att de kan diskutera vår ideologi oavsett vana av
att göra just detta.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Arbetet med det nya partiprogrammet har startat en ideologisk debatt i partiet som jag
har upplevt varit både nödvändig och efterfrågad. Men idédebatten måste fortsätta även
efter kongressen. Med många nya medlemmar behöver vi fortsätta prata idéer och
ideologi för att fortsätta utvecklas och växa som parti. Programkommissionen kommer
behöva fortsätta att levandegöra den breda idédebatten. Vi behöver också fortsätta att
utveckla våra ideologiska resonemang inom t.ex. miljö- och klimatfrågorna och tydligare
visa på varför klimataktivism behöver ett socialistiskt perspektiv och vice versa.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag vill ha en bred och inkluderande programdebatt. Jag tycker att
programkommissionens grepp med ideologiverkstäder och när programmet var ute på
remiss möjliggjorde för fler att delta i debatten och ser gärna att den typen av aktiviteter
fortsätter. Det vore intressant att fördjupa debatten där vi ser att det finns flera olika
ståndpunkter. Låta perspektiven mötas för att kunna vrida och vända på olika synsätt
kring t.ex. feminismen, hedersförtryck och identitetspolitik.
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Melinda Kandel
Östergötland Norrköping
Födelseår
1997
Sysselsättning
Städare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2014
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller
organisationer
Ett urval:
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Utöver partiet lägger jag merparten av min vakna tid på fackligt engagemang, så det är
mitt politiska spetsområde. Vad jag särskilt skulle tillföra
programkommissionen är ideologisk riktning, och idéer för hur visioner om och strategier
för ett socialistiskt samhälle kan översättas till politiska principer. Jag är analytisk och
utgår särskilt från marxistisk och radikalfeministisk teori.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen? Motivera
Jag tycker att partiprogrammet behöver bli mer stringent. Idag är det lite väl yvigt. De
ideologiska utgångspunkterna behöver framträda tydligare. Jag tänker särskilt på att
fästa en större vikt vid arbetarorganisering,
produktionsförhållandena, ägandet, och att göra en tydligare koppling mellan
kvinnokampen och klasskampen. Partiprogrammet behöver vara ärligt, modigt och
visionärt.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
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Gustav Landström
Göteborg Centrum
Födelseår
1987
Sysselsättning
Spårvagnsförare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2001
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Distriktsstyrelsen i Göteborg, valberedningen i min partiförening.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag anser mig ha en hyfsad bevakning på arbetsmarknadsfrågor och ställningen i
klasskampen ute på arbetsplatserna. Den aspekten vill jag ytterligare stärka i vårt
framtida programarbete.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
I och med att förslaget som nu sannolikt kommer antas av kongressen har strukit
mycket av det som tidigare kallat strategiska huvudlinjer, vilket jag tycker är beklagligt.
Vart skall våra strategier tas upp om inte ihop med våra teoretiska utgångspunkter?
Därför skulle jag tycka att det är en viktig fråga för programkommissionen att jobba med
det i sitt arbete under kongressperioden och förhoppningsvis om man blir omvald
kongressen 2022, så får man fortsätta det arbetet så man kan presenterar strategiska
förbättringar av programmet till kongressen 2024.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag vill att programkommissionen bidrar till att föra idédebatt i partiet även de
perioder man inte har en uppgift att ge förslag till kongressen som är fallet till 2022. I
vårt partiprogram måste man kunna hitta huvudingången i våra principfrågor och
strategifrågor. Därför anser jag programarbetet måste vara präglas både av praktik
och teori.
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Lillemor Mauritzdotter Nylén
Gävleborg Sandviken
Födelseår
1955
Sysselsättning
Kommunalråd i opposition, Sandvikens kommun
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2011
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ordförande- och styrelseuppdrag i ett stort antal föreningar genom åren, i första hand
inom kultursektorn.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat inom scenkonsten - som teaterchef,
verksamhetsledare, producent och regissör. Inom partiet har jag varit aktiv i såväl lokal
styrelse som distriktsorganisationen. Jag kan tillföra bred kunskap och kompetens inom
kulturområdet och minoritetsfrågor, samt många års erfarenhet av praktiskt
kulturpolitiskt arbete.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Det jag brinner mest för är kulturfrågor inklusive medier, utifrån min yrkesbakgrund och
engagemang. Jag tycker att Vänsterpartiet tappat mark i dessa frågor och vill att vi
återerövrar dem. Jag ser också bildning och utbildning som bärande fundament för en
god demokrati och det positiva öppna samtalet.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag tycker att nuvarande programkommission har hittat rätt arbetsform, genom att
vara ute i landet och inhämta synpunkter och ha en levande demokratisk process. Jag
vill fortsätta att utveckla den arbetsformen.
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Isabell Mixter
Västernorrland Sundsvall
Födelseår
1989
Sysselsättning
Tjänstledig handläggare på Kronofogden, just nu gruppledare
för V i Sundsvalls kommun
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2004
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Har stor kompetens gällande feministiska frågor. Såväl praktiskt som teoretiskt. Har
arbetat med feministiskt självförsvar i snart 15 år. Har stor kunskap gällande frågor som
rör mäns våld mot kvinnor. Har en bakgrund i Ung Vänster och dess förbundsstyrelse,
tycker att det gett mig en bred ideologisk bas att stå på. Jag har även en examen i
statsvetenskap. I dagsläget finns jag inom kommunpolitiken men jag är även en
ideologiker som gärna vill jobba teoretiskt och inte bara praktiskt.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Att våga stå fast förankrad i de ideer vi tror på samtidigt som vi ska följa med i det som
händer i omvärlden. Jag skulle vilja att vi vågade bli tydligare i vår feministiska politik och
inte upplevdes som så ängsliga. Här upplever jag att det finns en rädsla för hur vi
uppfattas av utomstående - detta behöver vi ta oss an.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag ser gärna att vi ger mer utrymme för ideologisk debatt vid de tillfällen som vi
träffas. Det kan vara såväl i partiföreningarna, som i distrikten som på förbundsnivå. Jag
tänker också att det skulle kunna finnas möjlighet för programkommissionen att vara
aktiv med idéer kring förändringar även mellan kongressår, tex genom debattartiklar
eller liknande.
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Mats Olsson
Skåne Lund
Födelseår
1956
Sysselsättning
professor
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1971
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag har en ganska bred erfarenhet av politiskt arbete
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Ett modernt program för ett brett vänsterparti
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Arbetet ska vara inkluderande och transparent
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Övriga kandidater

Abe Bergegårdh
Uppsala län Tierp
Födelseår
1976
Sysselsättning
Ombudsman
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2010
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Tidigare förtroendeuppdrag (på olika nivåer) i Hyresgästföreningen, DIK - facket för
kultur, kommunikation och kreativ sektor, Röda korsets ungdomsförbund, Unga
Humanister, SAC, Utrikespolitiska föreningen, Studenter för fred, Attac m m
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Utbildad inom både strategisk kommunikation och statsvetenskap med inriktning mot
begreppsanalys: att kunna formulera sig enkelt och precist utan att förlora det
sammanhängande och konsekventa teoretiska djupet. Långa studier inom
samhällsvetenskap, ekonomi, historia. Facklig bakgrund. Organisatoriskt utbildad i
projektledning. Varit medlem av ett flertal tidningsredaktioner.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Rensa bort överflöd, upprepningar, plattityder och fokusera på det centrala
systemutmanande som förenar istället för att jaga alla intresseområden som får ett
dokument att svälla över. Läsbarhet.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Som en pågående öppen, process av diskussion som kombinerar förankring av
partiprogrammet i det vardagliga politiska arbetet och utmanar till aktuell visionär
politisk diskussion bortom kapitalismen. . Ta intryck av t ex hur man arbetade fram
Islands konstitution 2011.
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Kristoffer Ejnermark
Värmland Hagfors
Födelseår
1983
Sysselsättning
Lärare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2010
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Styrelsesuppleant i Konstfrämjandet Värmland. Styrelseledamot i Lärarnas Riksförbund
lokalavdelning Hagfors.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag har erfarenhet av att vara ordförande för Vänsterpartiet Hagfors. Jag har erfarenhet
av att vara kommunpolitiker för Vänsterpartiet i Hagfors så som ledamot i diverse
nämnder, kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Jag har erfarenhet av att delta i
organisering av studiecirklar i bland annat marxistisk teori, socialistiskt samtida teori och
Karl Marx bok Kapitalet. Jag kan därför tillföra programkommissionen en kombination av
praktisk politisk erfarenhet med teoretiskt studieerfarenhet i socialistisk och marxistisk
tradition.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Att levandegöra och aktualisera partiets teoretiska ramverk. Socialismen, feminismen
och det ekologiska perspektivet behöver ständigt bearbetas i ljuset av samtida teoretisk
reflektion.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
I öppenhet och reflektion med medlemmarna.
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Emily Ekstrand Muthén
Göteborg Örgryte-Härlanda
Födelseår
1981
Sysselsättning
Arbetar på föreningen Grunden i Göteborg där jag driver sakfrågor som rör
funktionshindrades vardag in i politiken
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2008
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ledamot för representantskapet Västra Götaland
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Alltifrån sociala frågor till miljö men mitt ess är Socialtjänstlag, LSS med flera lagar
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Driva funktionshindrades situation in i alla politiska områden samt arbetsmiljö och
miljöfrågor
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Mer att folk i övrigt ska få lättare veta vad som händer i Sverige, världen
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Emma Eliasson Åström
Skåne Malmö
Födelseår
1986
Sysselsättning
Politisk sekreterare och mediaansvarig för Vänsterpartiet i Region Skåne
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2004
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Styrelseledamot i RFSL Rådgivningen Skåne
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag har en bred erfarenhet av att arbeta med text och samordning: Som
forskningsassistent på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering, i insamling till skuggrapporter till FN genom den brittiska NGOn Child Soldier
International, genom mötesanvisningar till EU:s externa utvecklingssamarbetesorgan
CODEV och DCI på UD-IU och inte minst som regionalpolitisk sekreterare där jag arbetar
med motioner, interpellationer, enkla frågor, regionalpolitiskt program, budgettexter,
debattartiklar m.m. Jag tror att jag kan tillföra erfarenhet kring att ta fram textförslag i
sammanhang där det finns många olika viljor. Som sammankallande i feministiska
utskottet i Malmö är jag intresserad av att sammanföra perspektiv från olika grenar inom
aktivism, så som antirastisk kamp och hbtqia+-kamp för att skapa en nyanserad och
dynamisk helhet med plats för fler.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Att utmejsla en skarp tydlighet och bred tillgänglighet i texten och att upprätthålla en
stark lojalitet till våra grundvärderingar inom socialismen, feminismen, antirasismen och
miljö- och klimatpolitiken. Att skapa en helhetsbild där det blir tydligt att
grundvärderingarna, när de vävs samman, stärker varandra och möjliggör en
sakfrågepolitik som kan skapa ett mer jämlikt Sverige. Att förmedla en analys och en
problembeskrivning av nuläget som kan leda till en hoppfull vision och tydlig målbild.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Metodiskt, transparent och i nära samtal med medlemmar och politikutvecklande
instanser i partiet.
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Erica Gunnarsson Kibowa
Jönköpings län Vaggeryd
Födelseår
1957
Sysselsättning
Pedagog- gymnasielärare- kommunikation- projektledare
interkulturellt utbildningsprojekt. Är bland annat lärare i svenska
och Kulturmöte och etnicitet.
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2014
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Är nu ordförande i Jönköpingsdistriktet och ordförande i Vaggeryds partiförening. Tillhör
distriktets ABF- styrelse. Ordförande i Interkulturellt utbildningsarbete med
Kenya.Tidigare ordförande i Svensk- Somaliska vänskapsförbundet och ordförande i
Ungdomssektionen av Skillingaryds Idrotts sällskap ( ishockeysektionen)Varit aktiv
sedan 13 års ålder i vänsterpolitik och miljöpolitik.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Interkulturella frågor, migrationsfrågor, internationella frågor, utbildning. Områden som
rör vår värdegrund och vår grundideologi, antirasism, kommunikation. Jag är van att
samarbeta och van att kommunicera för att ta fram dokument som bland annat
innehåller
målformuleringar och vägar hur vi når dem. Jag har stor vana att uttrycka mig i tal och
skrift. Har en handledarutbildning i kommunikation, som innebär aktivt lyssnande och att
låta alla komma till tals. Jag tycker om att samarbeta och att arbeta i grupp. Jag är alltså
mycket intresserad av att vara med och diskutera ideologiska frågor och ta fram viktiga
dokument.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Arbetet gäller såväl vår strategi, alltså hur vi når nya väljare som att få fram en politisk
grund som uttrycker essensen av vårt partis politik. Det är viktigt att vi har ett program
som enkelt och tydligt förklarar vad vi menar med begrepp som socialism, kapitalism
ekologisk grund och demokrati. Det är också viktigt att programmet är tillgängligt
språkligt och att majoriteten av våra medlemmar och sympatisörer kan ta det till sig och
använda det.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag tycker det är viktigt att göra intervjuer och enkäter ute i distrikten för att se hur
medlemmarna ser på olika frågor. Det är viktigt att medlemmar blir inkluderade på ett
tidigt stadium och får möjlighet att diskutera och ge synpunkter Man bör ha
distriktsträffar där alla får vara med och framföra synpunkter .Demokratisk och
transparent process är viktig.
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Tobias Holmberg
Östergötland Norrköping
Födelseår
1993
Sysselsättning
Politisk sekreterare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2010
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Förbundsordförande förbundet Unga Rörelsehindrade. Medgrundare och
styrelseledamot East PrideFullmäktigeledamot Studentkåren StuFFTyp allt i Ung
Vänster, VSF och Vänsterpartiet lokalt. Och säkert en del annat.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag kandiderar till programkommissionen för att jag vet att jag kan vara med och
utveckla partiets politiska idéer och analys kring funktionalitet och
funktionsmaktsordningen. Något jag idag finner att vi saknar kompetensen för i det
arbetet. Jag är en person som har både den ideologiska, teoretiska och praktiska
erfarenheten och kunskapen om att förstå och förklara hur t ex personlig assistans är en
socialistisk politik.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Jag tror att en central fråga för programkommissionen kommer vara att föra en
ideologisk och fördjupad diskussion. Eftersom ett nytt partiprogram klubbas på
kongressen så kommer mycket handla om förankring av det i partiet. Där stor jag det blir
ytterst centralt att också kunna diskutera de frågorna som berörs men inte bereds
enormt mycket plats i partiprogrammet, t ex funktionalitet och HBTQ. Frågor som bör
och kan vara en del av en socialistisk och feministisk ideologi.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Nördigt, fördjupat och förklarat. Det ska vara spetsigt men också gå att förklara för
någon som inte studerat Marx i 300 år. Med en bredd i perspektiv och expertområden
tror jag det är möjligt att skapa.
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Maria Holmquist Ek
Norrbotten Piteå
Födelseår
1952
Sysselsättning
Pensionerad socionom
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1981
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ordförande Folketshusföreningen i Piteå. Vice ordförande i Framnäs folkhögskola.
Tidigare fackligt aktiv och aktiv inom kooperationen.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag har lång politisk erfarenhet på olika nivåer. Folkhälsofrågor, frågor om barn och unga
är några av mina intresseområden. Som gruppledare är jag van att leda grupper och
arbeta i grupp.Jag är bra på att lyssna på andra och jag är en samarbetsmänniska som
tänker bra tillsammans med andra.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Framtidsfrågor som får partiet att växa ännu mer.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag vill att arbetet ska bedrivas framgångsrikt. För att komma till framgång/mål måste
man ha en plan så att arbetet blir strukturerat. Mycket viktigt med dialog med andra.
Arbetet ska vara transparent och kreativt.
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Erik Järvelä
Fyrbodal Trollhättan
Födelseår
1994
Sysselsättning
Förskolebiträde, Vårdbiträde, Lågstadielärare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2017
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag är en företagsekonom och statsvetare med ett stort intresse för frågor gällande
ekonomi, klimat, miljö och mänskliga rättigheter, speciellt inom frågor gällande migration
och integration. Inom mina tre år i partiet har jag jobbat mycket med frågor om
kommunikation i samband med valrörelser, både ute i kommun och inom partiets
centrala organisation.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Jag anser att det är viktigt att kommande programkommission tar ett större
helhetsgrepp i att knyta ihop frågor om ekonomi, klimat och miljö. Det är vår tids stora
frågor och det är viktigt att de i vår politik ses som en helhet. Jag anser att de är
oskiljbara.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag skulle vilja se att medlemmarna ute i våra distrikt och föreningar inkluderas i
processen i ett tidigare stadie och att det i början av processen spikas vad syfte med
nästa revision av partiprogram ska vara så att ett långsiktigt grepp kan tas för
utvecklingen av det nya partiprogrammet inför nästa programkongress. Huvudsakligen
så att det är tydligt vad målet är med nästa revision och att det når ut till den målgrupp
som programmet är avsedd för. Dvs, att en tydlig linje dras huruvida det ska vara ett
utåtriktat kommunikativt dokument, en stödresurs för förtroendevalda och
partitjänstemän i sitt arbete eller ett brett visionsdokument.
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Anton Larsson
Gävleborg Söderhamn
Födelseår
1992
Sysselsättning
Kulturkonsulent på Söderhamns kommun på 50%, och 50% student,
Gruppledare i V Söderhamn
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2012
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Tidigare styrelseledamot i Söderhamns Skateboardförening. Ordförande i Söderhamn
Hardcore (kulturförening).
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag är född och uppväxt i Söderhamn, som är en gammal bruksort. Under 90-talet
drabbades kommunen hårt av att flera industrier lade ner och flygflottiljen F15 försvann.
Jag är uppväxt i ett arbetarklasshem. Jag har kunskap och erfarenheter från
glesbydskamp och bruksortsproblematik. Jag har läst statsvetenskap, nationalekonomi,
genusvetenskap och sociologi på högskolan och siktar på att få min politicies
kandidatexamen klar inom kort. Jag har länge brunnit för landsbygds och glesbydsfrågor
och tror jag kan tillföra en del på det området.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Dels så att programmet blir språkligt begripligt för större grupper, men också mer
djupgående angående (norrländska..?) bruksorter och glesbygd. Jag brinner för
socialismen och feminismen. Jag har hela mitt liv fått se hur den ekonomiska politiken
som dominerat Sverige sen 90-talet och framåt slagit ut många människor i min närhet.
Jag har varit på fler begravningar för jämngamla som gått bort på grund psykisk ohälsa
och missbruk än jag har varit på bröllop. Det säger något om hur det ser ut. Det är av stor
vikt att Vänsterpartiet kan kanalisera den frustration som "resten av Sverige" känner när
tidningarna skriver att "det går bra för Sverige". Jag brinner också för ett hållbart
samhälle där notan för omställningen hamnar där den hör hemma.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Lite klurig fråga, då jag inte riktigt vet hur programkommissionen arbetat hittills.
Ideologiska samtal med högt till tak. Ödmjukhet för varandras specialkunskaper.
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Artemis Lumarker
Uppsala län Uppsala
Födelseår
1997
Sysselsättning
Student (juristprogrammet)
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2013
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Förbundsstyrelsen, Svenska Kyrkans Unga 2013-2017Ordförande, Svenska Kyrkans
Unga Camelot (en lokalavdelning), 2018-2019Förste ersättare för Öppen kyrka till
Kyrkomötet (Svenska kyrkans motsvarighet till riksdagen), 2017-2021
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Mina nuvarande uppdrag i partiet är:Kommunfullmäktige (Uppsala kommun),
Kulturnämnden (Uppsala kommun) och distriktsstyrelsen (Uppsala län). Tidigare har jag
suttit i Vänsterpartiet Tjörns styrelse 2013-2015 (har växt upp i en landsbygdskommun
och försökt driva politik där som ungdom vilket gett värdefull förståelse).Jag har
erfarenhet och perspektiv med mig från följande:Student, hur det är att vara ung idag
och studera med allt vad det innebär (samtidigt som en har politiska uppdrag).-Svenska
kyrkan, ett tidigare stort engagemang i Sveriges största organisation och bär med mig
många olika tankar, perspektiv och hur en arbetar internt såväl som externt.Egenföretagare, jag har varit egenföretagare och drivit ett Bed & Breakfast.-Erfarenhet
från mitt politiska arbete i kommunen, främst som kulturpolitiker men överlag från en
växande stad med landsbygd. Å givetvis att sitta i opposition här med liknande
förhållanden och samarbetsmöjligheter som partiet har i riksdagen.-Ung, jag har varit
med i partiet sedan jag var 15 år. Jag har väldigt mycket erfarenhet av ideellt arbete och
organisationer. Det är något av det mer unika jag tror att jag kan bidra med. Få unga har
såpass mycket erfarenhet och vana. Detta är viktigt eftersom vi har stort stöd bland
unga och jag vill använda min kraft för att behålla och expandera det stöd vi ser bland
unga (speciellt hur vi får fler unga killar att förstå storheten med socialism och undvika
att de går till SD).-Utbildning, jag läser på universitet, just nu juridik men innan det har jag
läst praktisk filosofi. Båda områden där min kompetens och kunskap kan tillföra tankar
till programkommissionens arbete och bidra till goda, fördjupade diskussioner.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen? Motivera
Det jag tror vi behöver arbeta mer med är att göra vår politik tillgänglig. Dokument som vi
skriver idag och även förslaget till nytt partiprogram är krångligt formulerade med långa
meningar osv. Det finns förbättringspotential helt enkelt. Min erfarenhet från flera år
som aktiv i ungdomsrörelser (främst Svenska Kyrkans Unga) gör att jag är van att göra
texter mer pedagogiska och tilltalande. Det handlar om att förenkla utan att ta bort svåra
ord etc, det är alltså det pedagogiska och retoriska arbetet som är viktigt att vässa. Jag
tror också det är viktigt att jobba med struktur, disposition och pedagogisk
kommunikation utåt. Samtidigt ska vi bygga en rörelse som många kan knyta an till med
frågor de känner igen och mål de sympatiserar med.
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Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Transparent och öppet för att medlemmar ska kunna bidra till utformandet av partiets
frågor. Jag vill att vi ska vara konkreta samtidigt som vi har visioner. Vänsterpartiet ska
leverera vårt samhällsideal samtidigt som vi föreslår och genomför konkret politik som
skapar ett samhälle för alla. Nyckeln till framgång är att vi arbetar med att visa vår
samhällsvision samtidigt som vi tillsammans skapar vägen till regnbågens slut. Det
konkreta som ger visionen slagkraft är vår möjlighet att övertyga fler om socialismen.
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Thomas Nilsson
Dalarna Falun
Födelseår
1955
Sysselsättning
Heltidsanställd avdelningsordförande för Pappers Avd 111
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2012
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ledamot av Chilekommitens Nationella styrelse och studieansvarig. Diverse uppdrag i
Folkkampanjen mot kärnkraft, styrelseledamot Pappers avd 111 sedan
1990 - till nu . Ordförande Pappers avd111 2017->förbundsmötesrepresentant
Pappers sedan 1990Ledamot av Pappers stadgekommite under hela
2000taletHandledare i Pappers centrala kurser bl a om Lag&Avtal sedan
90taletOrdförande i VFalunLedamot av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen, förra mandatperioden Miljö och
Samhällsbyggnadsnämnden. Facklig ledamot i ArcticPaper ABs bolagsstyrelse
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag tror jag framförallt kan tillföra erfarenheter och kunskap om
arbetsmarknadspolitik ur ett industriarbetarperspektiv. Men också erfarenheter hur man
förmedlar ideologiska frågor till en icke akademisk publik.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
För mig är ett partiprogram den grund som man bygger ett partis politik på. Den grunden
skall också beskrivas på ett sätt som är begripligt för alla medlemmar, så att man kan
avgöra om dagspolitiken och olika utspel är konsekventa i förhållandet till
partiprogrammet.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Ett program kan möjligen antas på en kongress men det förankras i partiet bara om det
arbetats fram i en bred process i partiföreningarna, därför måste programarbetet vara
kontinuerligt mellan kongresserna. Och att den ideologiska debatten ständigt förs i
partiföreningarna.
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Marcus Svanfeldt Obligado
Storstockholm Vita Bergen
Födelseår
1994
Sysselsättning
Departementssekreterare, Regeringskansliet
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2009
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Jag är arbetsmiljöombud på min arbetsplats och fackligt aktiv i Saco på min arbetsplats
på regeringskansliet. Under min tid som kommunalråd företrädde jag partiet i en rad
lokala föreningar.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag är utbildad statsvetare med inriktning på politisk teori och ekonomisk historia. Jag
har fokuserat mina studier till framförallt svensk fackföreningsrörelse, framväxten av
otrygga arbeten och så kallade populistiska rörelser. Jag har arbetat på svenska
ambassaden i Havanna och känner mig hemma bland internationella frågor. Jag trivs som
bäst där politisk teori och praktik möts bland ideologiska perspektiv på dagsaktuella
politiska frågor. Jag är en van skribent och uppskattar ett gott stilistiskt perspektiv på
det skrivna ordet.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Den tillträdande programkommissionen har förmånen att få efterträda en kommission
som gjort ett gediget demokratiskt arbete med att förankra det nya partiprogrammet.
Jag tror att den tillträdande kommissionen kommer behöva titta närmare på hur vi
konkretiserar våra strävanden och ambitioner, vad vi menar är en gångbar väg mot
socialism och feminism, på ekologisk och antirasistisk grund. Det är inget litet åtagande
men ett som kommer hjälpa vårt parti att förmedla ett hoppfullt budskap om att
förändring är möjligt. Jag ser gärna att flera ideologiska verktyg- så som en växande
förståelse av exempelvis begreppet aktör eller för den delen vad innebörden av ett
vänsterpopulärt parti är- gör avtryck i våra programtexter.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Programfrågorna är en sällsynt bra möjlighet att vidga och synliggöra interndemokratin
o partiet. Jag vill sen en aktiv ideologisk diskussion i partiet där tusentals medlemmar
känner sig inkluderade och deltar med sin klokskap, erfarenhet och nyfikenhet.
Programkommissionen ska vara hela partiets och prioritera att fysiskt besöka
partiföreningarna runtom i landet. Kommissionen ska underlätta och entusiasmerar en
ideologisk diskussion som tar sikte på att höja medvetenheten, lära av människors
livsiakttagelser och mobilisera människor till förändring. Det är inte bara möjligt utan helt
nödvändigt om vi ska skapa en livskraftig folkrörelse runt vårt parti. Den avgående
programkommissionen har påbörjat det arbetet, det hedrar dem.
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Patrik Olofsson
Storstockholm Haninge och Transportvänstern
(Branchförening)
Födelseår
1966
Sysselsättning
Politisk sekreterare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2013
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ombudsman Handelsanställdas Förbund, klubbordförande och skyddsombud (också
Handels), sekreterare i Taxisektionen, Transportarbetareförbundet.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Fackligt perspektiv; frågor som rör ekonomisk demokrati, arbetsrätt och
demokratiseringen av arbetslivet. Teoretisk kompetens. Jag har läst marxistisk litteratur
i drygt 35 år. Det gör inte att man är bättre än någon annan eller har mer rätt, men jag kan
i alla fall bedöma med stor säkerhet hur väl en teoretisk framställning bottnar i klassisk
marxism och bedöma styrkor/svagheter i den teoretiska delen av programtext.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Sammanhållna resonemang; socialism, feminism, anti-rasism och ekologi bör inte
fragmenteras och spridas ut här och var i programmet. Att i alla delar dra fram de allra
viktigaste och fundamental politiska kraven som hårdast angriper kapitalismens och
patriarkatets strukturer. Nämner man allt och alla krav är lika viktiga ser man inte
strukturen.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag vill att programfrågor ska diskuteras löpande. Framför allt måste den teoretiska
bakgrunden och resonemangen bakom formuleringarna i programmet lyftas mer.
Frågeställningen; vad vi tycker avgörs på kongressen. Frågeställningen; varför vi tycker
som vi tycker måste diskuteras mellan kongresserna. Då skapas en förståelse för
programmet, eller idéer som kan utveckla programmet.
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Marie Persson
Norrbotten Kiruna
Födelseår
1982
Sysselsättning
SFI-lärare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2009
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Handelsanställdas ungdomsgrupp och avdelningsstyrelse i Malmfälten, cirka
2005-2007IF Metall, styrelseledamot i Gruvtolvan (undergrupp), valberedare i
Malmfälten cirka 2011-2012Naturskyddsföreningen, lokal styrelse i Luleå 20172018
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
De frågor som jag är extra intresserad av är klimat- och miljöfrågor. Som norrbottning
kan jag tillföra småstads- och landsbygdsperspektivet på frågor, eftersom jag bott i
Jokkmokk, Katterjåkk och nu Kiruna. Jag har även kunskaper om samer och deras
livsvillkor eftersom jag lever tillsammans med en same.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen? Motivera
Jobba med att göra språket mer lättbegripligt, så folk förstår vad vi menar och vill. Jag
tror att mitt arbete som SFI-lärare kan vara en fördel i det arbetet.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag vet egentligen bara hur programkommissionen har arbetat nu under processen med
att ta fram nytt förslag till partiprogram och det arbetet har varit demokratiskt och bra.
Vanliga år vet jag dock inte hur programkommissionen brukar fungera, men jag tycker
den ska arbeta så demokratiskt och inkluderande som möjligt.
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Asia Rahman
Storstockholm Järfälla
Födelseår
1970
Sysselsättning
Revisor
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2018
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
revisor(ersättare), ledamot(ersättare) valnämnden, ledamot(ersättare) tekniska
nämnden, jag har inte direkt uppdrag i kvinnojouren, men jag hjälper kvinnor tillsammans
med en väninna som har kontakter med kvinnojouren. Vi hjälper främst de kvinnor som
är nya i Sverige och som har blivit misshandlad av sina män och hållit sig tysta pga
uppehållstillstånd problem den två års regeln som pga utvisnings rädsla inte kunnat ta
sig till socialen och som har svårt att återvända till hemlandet då deras partner har
förstört för de där borta också genom att sprida dåligt rykte om de.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Förutom att jag är revisor så har jag goda data och förvaltningskunskaper. Jag talar urdu,
hindi, persiska & dari flytande, men jag kan också prata lite franska och tjeckiska, För
några år sedan när det stormade immigranter till Europa via den farliga havsvägen från
Turkiet till Grekland och många drunknade skrev jag en liten booklet på urdu där jag
skrev om de risker som fanns på vägen från Turkiet till Grekland via båtarna. Jag har
vänsterns backgrund. Jag är även varit aktivt främst i Pakistan och England med
vänstern rörelse och humanitära organisationer sedan länge.De frågor jag jobbar där på
distans är främst feminism, klimat, hädelse, minoritets rättigheter och bekämpning av
terrorism. Varför jag valt under flera åren valt att jobba med dessa frågor trots att jag
själv bor i Sverige? Det finns olika anledningar till det. Ett anledning är att världen är
globaliserad så genom att bekämpa terrorismen .t.e.x i Pakistan som har varit kärnan
under 40 år med talibaner al qaida och många andra terrorist organisationer kan man
minska självmordsbombare i hela världen. Jag anser inte lösning att bekämpa terrorism
är genom dronattacker som istället blir attacker till civil befolkning utan genom att
förändra människors tankesätt genom utbildning och kunskap om ett bättre värld än
deras hjärntvättning med det de får oftast
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från madrasas. En annan anledning är att jag känner till väldigt bra det kvinnoförtrycket
som kommer i Pakistan som verkligen behövs ändras. Jag kan känna mig stolt att för
några månader sedan kunde jag tillsammans med några andra i Pakistan kunde påverka
att lagen togs bort. Jag har tillsammans med vänstern också tittar på Pakistans ekonomi
och hur vi skulle kunna förbättra samhället med skattereformer, minska av privatisering
och på sikt bygga välfärd. Jag har stor socialt nätverk är i många Pakistanska Indiska
föreningar och har stort kontakt med Pakistanska indiska studenter, nyanlända och
afghanska barn där jag förutom att sprida vänster politik också hjälper både med språk
och integration till svensk samhället .Om jag får det tillfället at vara med i
programkommissionen som kommer jag främst följa det parti programmet som togs
fram från programkommissionen och som ska fastställas på kongressen. Jag ska se till
att den levereras på rätt sätt och att det som är skriven i programmet fullföljs och
självklart utvärdera det också successivt ända tills nästa kongress. Jag skulle också se till
att programkommissionen utför dess uppgift i.e väcka debatt om partiets viktiga
teoretiska strategiska och ideologiska frågor och utveckla partiets programmatiska
ställningstaganden. Jag skulle också se till att programkommissionen rapporterar
kontinuerligt sitt arbete till partistyrelsen.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Det kan variera med åren men just nu tycker jag att det som är viktigt för att uppnå vår
mål och för att vi ska inte bara stå i hörnan med 9-10 procent som vi har legat under flera
år så tycker jag att det är viktigt med ny strategi och de frågor som är absolut viktigast
här är feminism, socialism och de både med ekologisk hållbarhet. Sedan får vi inte
glömma demokratin som ska vara kärnan på alla nivåer. Vi ska inte heller glömma våra
äldre väljaren som har kämpat för våra rättigheter under 40-50 talen. Jag vill att vi ska
växa med hänsyn till demokrati, feminism , socialism på ekologisk hållbarhet. Det som
absolut är viktigt är att vi måste satsa mycket på klimat frågor. Strävan är fortfarande att
nå socialism, men nu med lite ändrade strategier. Jag ser också samarbete me växande
vänstern med Labour party i England och i vänstern i Europa. Jag tror inte att vi kommer
vara kvar i EU så det är bra att vi strävar att göra ändringar i EU. Det kan vara bra att lätta
småföretagarna med skatteregler och få de med i socialistiska samhället.
Småföretagarna är inte problem för Sveriges ekonomi utan det är Stora bolag som tar
vinster i miljarder. Vinst i välfärden ska alltid stoppas. Det tidigare konceptet om
planekonomi kommer att vara svårt om 10 år också så därför vi kan sträva att istället
fokusera med stoppa privatisering i välfärden. Bostad är ju basbehov av människa precis
som mat så där ska vi se till att stoppa marknadshyror och ombildningar samt mer bygg
av hyresrätter med rimliga hyror som alla kan ha råd. Studenter och unga är ju Sveriges
framtid så vi ska se till deras behov även om 10 år som idag samtidigt ska vi inte glömma
våra drygt 2 miljoner väljare som är pensionärer och äldre som någon gång under 4050 talet kämpat för våra rättigheter och lagt grunder till en del bra samhällsreformer vi
ser idag. Vi ska se till dessa äldre och pensionärs behov också. Precis som socialism är
feminism lika viktigt. Vi måste se att kämpa att få jämställdhet mellan män och kvinnor
och se till att kvinnor får lika mycket rättigheter som män både på arbetsplatsen som
hemma. Vi ska också sträva att få män att inse hur viktigt det är med feminism för män
och kvinnor är beroende av varandra så istället för att dessa kön ska se på varandra som
fiende är bättre att män inser behovet av feminism och är med för att förbättra kvinnors
situation. Yttrande frihet mycket viktigt fenomen i våra nya socialistiska samhället vi vill
uppnå så vi måste sträva för demokrati i alla nivåer av samhället. "Alla är lika värda" det är
vad som är kärnan i socialismen och det ska egentligen räcka. Vi ska inte behöva säga
mer för det omfattar att vi ska inte vara rasistiska vi ska inte diskriminera varandra
oavsett av kön, ålder eller etnisk bakgrund. Det här ska vi fortsätta sträva liksom vi
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strävar nu såsom om 10 år. Nu med klimat förändringar och global uppvärmning ser vi
effekten av kapitalismen som har påverkat våra klimat negativ med ökning av koldioxid
halter. Egentligen det vore bra om vi hade ett socialistiskt samhälle under alla dessa år i
hela världen då skulle vi inte ha förstört miljön som vi gjort nu, men det är aldrig försent.
Vi kan fortfarande rädda vårt planet om vi nu minskar på tillväxten och därmed
utsläppen. Vill vi rädda vår planet så är lösningen fortfarande socialism där produktionen
är enlighet med behovet och inte med kapitalismen där produktionen är enorm mycket
mer än vad vi behöver för vinstsyfte. Vad vill vi ha inom 10 år och fram över vad vill vi
lämna efter oss till vår kommande generationer. Vi måste tänka nu och ta beslut nu. Vad
är för samhällssystem som kan rädda oss. Vill vi verkligen ha kapitalism där vi kanske kan
få lite individual vinst idag eller vill vi ha ett socialistisk samhälle där vi kan vara glad
kollektiv och våra kommande generationer tacka oss? Det är en fråga varje människa i
världen måste fråga sig inte bara i Sverige utan i hela världen.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag tycker att de frågor som tagits fram dels att dem ska först och främst diskuteras på
kongress och naturligtvis kommer det vara motioner som programmotionen behöver
yttra sig, men sedan då det programförslaget av programkommissionen fastställts på
kongressen så bör den ganska snart implementeras. Programfrågor ska vara på tydligt
sätt levereras till föreningar distriktet och till allmänheten. Man ska kunna hålla studie
cirklar för medlemmar och man ska kunna resa runt till hela Sverige för att vara
tillgängligt att besvara tydliggöra inte bara till vänsterpartiets medlemmar , men också
till allmänheten. Vi ska inte glömma vårt strategi bakom de frågor. Vårt mål är ju att vi
ska växa och då vårt parti har den bästa politiken i Sverige ska kunna leverera vår vision
till vår väljare. Vi kan använda av flygblad, men vi kan leverera och arbeta mycket med
dessa frågor via sociala nätverket också. Vi ska också vara realistiska och plocka fram
de frågor först som vi tror är alldeles viktigast och som vi tror går drivas lättast.
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Anders Rosén
Storstockholm Upplands Väsby
Födelseår
1959
Sysselsättning
Folkhögskolelärare/kommunalråd/politisk sekreterare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1991
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Tidigare styrelseledamot i Svenska fredskommittén, riks. Tidigare ordförande i
VägValVänster under en period. Fackliga uppdrag inom SFHL lokalt En stor och varierad
mängd kommunala uppdrag i Upplands Väsby 1998 till nu.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Har varit aktiv inom vänstern sedan 1978. Bred erfarenhet av såväl rörelsearbete
(fredsrörelsen, miljörörelsen) och parlamentariskt arbete (kommunalråd i Upplands
Väsby). Undervisat i feminism och miljöfrågor på Skeppsholmens folkhögskola. Har följt
Vänsterpartiets programmatiska utveckling aktivt under 30 år. Har en grundskolning i
marxistisk teori och en universitetsutbildning i samhällsplanering med miljöinriktning. Vill
utveckla partiet med radikal pragmatism. Jag har rötter och kontaktytor i bruksorten
Sandviken respektive storstadsförorten Upplands Väsby. Står för folklighet utan
populism.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Vårt programarbete behöver utvecklas för att koppla de långsiktiga målen till vårt
vardagliga reformarbete. Dvs bygga en sammanhållen strategi för strukturella reformer.
Vill lyfta perspektiv av fördjupad demokrati för människors frigörelse och egenmakt.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Gärna närmast som en tankesmedja som tar fram underlag i olika former som stimulerar
till bred ideologisk och politisk debatt. Följa teoriutveckling inom olika områden, koppla
det till politisk praktik och formulera det på ett språkligt lättillgängligt sätt.
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Agne Sandberg
Värmland Karlstad
Födelseår
1952
Sysselsättning
Pensionär
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2013
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Tidigare styrelseledamot i fackföreningen ST/Konsumentverket,
ST/Räddningsverket/MSB, ST/Sadev.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Bred samhällsvetenskaplig kompetens. Har som forskningssamordnare och
omvärldsanalytiker i statliga myndigheter sedan början av 2000-talet. Forskarutbildad
kulturgeograf. Jag är också driven skribent och har skrivit ett stort politiska insändare
och debattartiklar i fr f a lokala media under de senaste åren - ibland i eget namn, ibland
som företrädare för (V) tillsammans med partikamrater.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Partiprogrammet ska klart och tydligt signalera att vi är socialister, humanister,
demokrater och feminister på ekologisk grund. Programmet ska både spegla en vision
om hur vi vill att samhället ser ut om vi som majoritetsparti får bestämma och vilka frågor
som vi ensamma, och/eller i samverkan med andra goda krafter vill ta oss an idag. Vi
måste således anstränga oss för att på ett trovärdigt och begripligt sätt beskriva hur
framförallt vardagslivet, men också samhället i bredare mening, i ett framtida
socialistiskt Sverige kan se ut. Det är ett Sverige där vi sätter social och ekologisk
hållbarhet i främsta rummet - vi är öppna för en samhällsutveckling som innebär
nolltillväxt, och kanske negativ ekonomisk tillväxt. Vi ska som parti och tillsammans med
andra goda krafter fortsätta fokusera på alla människors lika värde, jämlikhet och
välfärdsfrågor, klimat- och miljöfrågor. Och vi måste utveckla en tydlig landsbygdspolitik.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Arbetet ska ledas av programkommissionen som bör vara en förhållandevis liten grupp,
cirka 5 personer. Regelbundna möten med representanter från partistyrelse och
riksdagsgrupp ska schemaläggas under perioden. Möten med relevanta folkrörelse- och
intresseorganisationer ska också planeras in. Det är viktigt med fortlöpande kontakt med
partiets medlemmar i hela landet. Ett webbaserat diskussionsforum som administreras
av programkommissionen för alla partimedlemmar bör tas fram. Vi bör också överväga
att under programutvecklingsperioden, i god tid innan nästa kongress, genomföra
fysiska rådslag för lägesbeskrivning och diskussion om det politiska innehållet i (då)
aktuellt förslag. Om det ska göras ett eller flera rådslag, och huruvida det/de ska baseras
på någon form av geografisk eller tematisk representation kan diskuteras.
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Lisbeth Stevik
Väst. Partille
Födelseår
1965
Sysselsättning
Certifieringsrevisor
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2018
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ordförande Rädda barnen Partille Styrelse idrottsföreningar
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag är bra på att granska. I mitt arbetsliv så hanterar jag mycket text, granskar mot olika
standarder. Granskar redovisningar, mätningar som görs i organisationer och
företag.Träffar otroligt många olika företag , medarbetare på olika nivåer i företag och
organisationer. Både VD och människor på golvet.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Att få våra texter att attrahera fler, jag vill att fler ska välja VP för att vårt partiprogram
med mera är attraktivt utan att för den del tumma på kvaliteten.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Öppet, och lätt med hjälp av digitala verktyg.
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Andrea Söderblom-Tay
Storstockholm Botkyrka
Födelseår
1988
Sysselsättning
Politisk sekreterare V Region Stockholm
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2018
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ordförande för Jordens Vänner 2016-2017Drivande i kampanjgruppen Flyglarm
Arlanda
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Framförallt miljö och klimat. Har lång erfarenhet från miljörörelsen och är utbildad
miljövetare och humanekolog. Även kunskap om sjukvårdsfrågor då jag tidigare varit
politisk sekreterare med ansvar för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Utveckla våra ideologiska ståndpunkter gällande miljö och klimat och hur vi kopplar
samman dem med det socialistiska samhällsbygget.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
I dialog med partimedlemmar och relevanta rörelser utanför partiet, såsom miljö- och
klimatrörelsen.
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Heidi-Maria Wallinder
Västmanland Västerås
Födelseår
1975
Sysselsättning
Lärare (fd politisk sekreterare i Västmanland)
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2013
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Styrelseledamot i kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
programkommissionen?
Jag är ganska allround efter att ha arbetat som politisk sekreterare i sju år. Mina främsta
kompetensområden är sjukvård och regional utveckling som ledamot i regionfullmäktige
med inriktning mot primärvården. Jag kan även en hel del om skolfrågor och är bra på att
skriva så att läsarna förstår. Jag har en bakgrund som journalist och redaktör, vilket
kanske kan vara en fördel när det gäller formuleringar och argumentation. Vidare är jag
bra på att lyssna på andra och ta in andras synpunkter.
Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med i programkommissionen?
Motivera
Välfärdsfrågor överlag, hur våra lösningar ser ut för att bygga ett jämlikt och jämställt
samhälle för alla, när alla andra partier tycks tro att den tiden är förbi. I takt med att den
generella välfärden monteras ned behövs en stark röst som påminner om hur det skulle
kunna vara i Sverige även i framtiden. En röst mot egoism och vinstintressen.
Feministiska och HBTQ-frågor behöver genomsyra allt arbete eftersom dessa ständigt
utmanas. Vi har den bästa miljöpolitiken och det ska märkas även i vårt partiprogram.
Våra förslag ska ligga i framkant och anknyta till den senaste klimatforskningen.
Hur vill du att arbetet med programfrågor i Vänsterpartiet ska bedrivas?
Jag vet inte exakt hur arbetet bedrivs idag, men jag vill gärna att programmen
utvecklas utifrån de tankar som finns hos medlemmar, föreningar och distrikt. Det är
viktigt inte bara med den teoretiska basen, utan att vi är
verklighetsförankrade och kopplar vår politik till de faktiska problem som folk upplever,
som att det är svårt att få hjälp vid psykisk ohälsa på vårdcentralen eller att det bara finns
snabbt bredband i städerna. Att kommissionen håller sig uppdaterad med relevant
kunskap genom att t ex gå på olika föreläsningar ser jag som en självklarhet, liksom att
vara väl pålästa när det gäller vänsterns förslag i andra (liknande) länder. Jag ser också
gärna en dialog med riks-, region- och kommunpolitiker inom partiet, som har värdefulla
erfarenheter och tankar att dela med sig av.

35

Övriga nominerade som tackar nej
Marta Aguirre
Lisa Ahlqvist
Nina Berggård
Nina Broman Costa
Samuel Carlshamre
Hanna Cederin
Busi Dimitriu
Aron Etzler
Göran Fahlen
Ida Gabrielsson
Christina Höj Larsen
Ann Ighe
Jonas Karlsson
Jenny Lindahl
Patrik Munthe
Adam Määttä
Anders Neergaard
Yrsa Rasmussen
Nazanin Sepehri
Malin Waldemarsson
Rikard Warlenius
Jessica Wetterling

Storstockholm
Göteborg
Norrbotten
Uppsala län
Storstockholm
Storstockholm
Skåne
Storstockholm
Västernorrland
Storstockholm
Västernorrland
Göteborg
Uppsala län
Storstockholm
Skåne
Sörmland
Skåne
Storstockholm
Skåne
Jönköpings län
Storstockholm
Väst

Övriga nominerade som inte svarat
Amra Bajric
Lina Hjorh
Elin Morén
Filip Palukka
Tamara Spiric
Niels Stöber
Moises Ubeira

Storstockholm
Stockholm
Storstockholm
Västerbotten
Storstockholm
Storstockholm
Storstockholm
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