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Valberedningen föreslår kongressen att till partiordförande välja
Nooshi Dadgostar
Storstockholm Liljeholmen-Hägersten
Födelseår
1985
Sysselsättning
Riksdagsledamot
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1999
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
Partistyrelse, riksdagsledamot, vice partiordförande. Är socialförsäkringspolitisk och
feministisk talesperson, har tidigare ansvarat för bostadsfrågor och ingått i partiets
förhandlingsgrupp. Har tidigare haft förtroendeuppdrag i Handelsanställdas förbund.
Hur vill du att partiet ska utvecklas under de närmaste 10 åren?
För att förändra på riktigt kommer vi behöva växa som parti. Vi ska nå och finnas på fler
orter och fler arbetsplatser. Fler LO-arbetare ska se oss som sitt självklara förstahandsval.
Vi ska vara ett parti där fler känner sig hemma. Om tio år hoppas jag att vi finns med och
styr i majoriteten av Sveriges kommuner och på riksnivå. Jag vill att vi ska ha lyckats
vända utvecklingen ifrån fler och fler nedskärningar till större och större satsningar
istället. Vi har lyckats nå långt i omställningen för klimatet.
Vad anser du att partistyrelsen ska göra den närmaste kongressperioden för att ta
oss i den riktningen?
Leda och skapa ett tydligt framtidsprojekt som är både trovärdigt och hoppingivande.
Missnöjet med neddragningarna i till exempel äldreomsorgen, skolan och vården är
stort. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara det. Coronapandemin satte ljuset på
mycket stora brister i välfärden och i våra socialförsäkringar. Många fler har märkt av
det idag.
Vi behöver hitta nya sätt att synas i den nuvarande, ganska trötta, politiska debatten.
Skapa egna kanaler för att komma ut i. Utveckla ny politik för att lyfta de stora
välfärdsfrågorna.
Beskriv vad du vill utföra i partistyrelsen för att ta oss i den riktningen
Leda arbetet med att ta fram det nya framtidsprojektet.

Beskriv något politiskt du genomfört
Jag var med i arbetet med att grunda nätverket ”Alby är inte till salu” i Botkyrka. Målet
var att samla in namn för att få en lokal folkomröstning om utförsäljningarna av
allmännyttan. Många Albybor (och andra) kämpade och slet för att vi skulle lyckas. Det
var fantastiskt hur folk ställde upp för varandra. Vi anordnade det största
demonstrationståget någonsin i Botkyrka. Idag sitter jag i riksdagen och gör mitt bästa
för att Vänsterpartiets politik ska bli verklighet.

Övriga kandidater som tackat ja
Bosaina El Masry
Sörmland Strängnäs
Födelseår
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Sysselsättning
Affärsutvecklingschef
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
September 2020
Presentation
Mitt namn är Bosaina El Masry och jag är en kvinna på 30 år, född i Jönköping med
föräldrar från Egypten. Jag har lång erfarenhet av näringslivet. Har två kandidatexamen
inom byggteknik och är upp över öronen intresserad av politik. Rättvisa och
medmänsklighet är det viktigaste som finns och det är också mina drivkrafter. Arbetar
idag som affärsutvecklingschef på ÅF (Ångpanneföreningen) men jag ser mig själv som
partiledare för Vänsterpartiet. Jag kan axla den rollen och lyfta partiet till högre nivåer
och plocka hem missnöjda S. Jag vägrar att samarbeta med SD och tänker inte låta
dem på något sätt ha ett inflytande. Jag är en extremt bra retoriker med genuinitet som
genomsyrar och passion det är vad V nu behöver, en slagkraftig ledare.

