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Vi säger ofta att Vi befinner oss i  
en brytningstid.  
Vid ett vägskäl. Men kanske är det mer sant nu än på länge. Finanskrisen 
ruskar om världs ekonomin, Lavaldomen pressar den svenska avtals modellen 
mot repet och den  bensindrivna uppvärmningen hotar hela planetens 
 framtid. Olika problem, men ändå resultaten av samma princip:  
Att kapitalet ska styra över  demokratin och att marknadens frihet även är  
vår frihet. Det kanske inte är kapitalismens genomklappning vi ser.  
Men om det är början till slutet på den amerikanska världsdominansen?  
Och på nyliberalismen? Vad finns det då för alternativ?
 
Kriser öppnar sprickor i tiden. De skapar utrymme för samhällskritik och för 
andra vägar. De visar att inget är givet och att Margret Thatcher hade fel när 
hon slog fast att ”det inte finns några alternativ”.
Frågan är hur vi som tror att det finns alternativ agerar nu?  
Kommer vänstern att krypa ihop i försvar av det som uppnåtts? Eller finns 
det också tid att drömma och skapa nytt? Finns det plats för längtan?

På Socialistiskt Forum finns det plats för både pragmatism och omvälvande 
visioner. Under en dag kommer så skilda frågor som finanskrisen, klimat
hotet, fackets utmaningar, privatiseringsvågen, det amerikanska president
valet, de papperslösas utsatthet, synen på familjen, antifeminismen, 
världshandeln, tortyren, den växande islamofobin och städernas framtid 
att diskuteras. Du kan lyssna till och samtala med Åsa Linderborg, Göran 
Greider, Johan Ehrenberg, Anneli Jordahl, America VeraZavala, Pierre 
Schori, Tiina Rosenberg, Jan Eliasson, Andreas Malm, Lars Ohly, Josefin 
Brink, Ulrika Dahl, Mattias Gardell och över hundra andra medverkande.

Med 77 programpunkter är Socialistiskt Forum Sveriges största arena för 
vänsterdebatt. En tummelplats för alla som tror att en annan värld inte bara 
är möjlig utan också nödvändig. Du är varmt välkommen!
 
Moa Elf Karlén, ABF Stockholm  
Stefan Hansson, LO distriktet i Stockholms län



PaPPerslösa och facket 
Syndikalisterna organiserar framgångsrikt  papperslösa medan LO inte 
 accepterar dem som medlemmar. Vad kan och bör facket göra i fråga om 
papperslösa? Medverkande: Diskussion mellan Lotta Holmberg,  syndikalist 
aktiv i Stockholms LS papperslösagrupp och StenErik  Johansson, 
 ombudsman på Fastighets och ansvarig för projektet Rättvis ingång till 
arbete, Rita. Samtalsledare: Rikard Warlenius  
Arrangör: Tidningen Arbetaren

10.00-
11.30
Sal: Sandler

VälfärdSkonferenS:

alla Vill gott, Varför  kommer Vi  
inte till skott?  
Svensk vård håller hög klass internationellt sett. Men kvalitén hotas av att 
allt fler verksamheter  privatiseras. Det blir svårare att ha överblick och 
samordna, och insynen blir minimal. Medverkande: Ulla Görner, Britta Ring, 
Herta Fischer, Brit Rundgren och Catarina Wahlgren.
Arrangörer: Vänsterpartiets Pensionärsklubb

10.00-
11.00
Sal: Fabian

berätta andras historier  
– om socialt rePortage 
Journalisterna Stina Blomgren och AnnaMaria Sörberg samtalar med 
Stefan Ingvarsson om reportagekonst, berättande av andras historier och 
hur man utmanar en rådande social och politisk verklighetsbeskrivning av 
 papperslösa, hiv/aids och Irakkriget. Arrangör: Atlas förlag

10.00-
11.30
Sal: Branting

Venezuela från nära håll  
Hur ser vardagen ut i förändringens Venezuela? Nationell, religiös och 
 socialistisk retorik; kooperativt ägande och en blandning mellan  centralism 
och decentralism har gjort att den revolutionära processen av många 
upplevts som svårbegriplig. Folkhögskolekursen Förändra världen! har 
besökt Venezuela upprepade gånger sedan år 2004. Vi visar filmer och annat 
 material som deltagarna har producerat i samband med resorna.  
Medverkande: Ola Nilsson mfl.
Arrangör: Kvarnby folkhögskola och Vänsterns akademi

10.00-
11.00
Sal: Husarö 
rummet



undantagstillstånd
 Om tjänstemannarollens inneboende motsättningar och synen på de andra 
Teatermaskinens monolog gestaltar en student på väg ut i arbetslivet som 
tänker sig in i att arbeta på migrationsverket. Hur hanterar man konflikter 
mellan personlig övertygelse och yrkesmässiga ramar? Vad innebär det att 
vara vattendelare mellan innanför och utanför? Medverkande: Eva Norström, 
berättar utifrån sin avhandling ”I väntan på asyl. Retorik och praktik i 
svensk flyktingpolitik”. Efter följer samtal om vad det innebär att mötas i ett 
 gränsland mellan innanför och utanför. Arrangör: Teatermaskinen

10.00-
12.00
Sal: Teatersalen

arbetarrörelsens b-lag. 
Kvinnorna har genom historien varit utestängda från arbetarrörelsens Alag, 
istället bildade de sin egen liga och kämpade sig till drägligare arbets
villkor med sina egna metoder. Vi tittar på vad vi kan lära oss av kvinnors 
 organisering och varför det inte går att föra en klasskamp utan kvinnokamp.
Arrangör: Kvinnopolitiskt forum

10.00-
10.50
Sal: Ängbyrummet

demokratiskt alternatiV:  
Vad är alternatiVet? 
De eviga kompromisserna och realpolitikens diktatur har trängt undan 
visionerna om ett fritt och jämlikt samhälle. Vi vet vad vi ska kämpa mot, men 
motstånd räcker inte! För att komma framåt måste vi också veta vad vi ska 
kämpa för; vi måste ha en vision som ger oss riktning. Genom övningar och 
diskussioner framkallar vi bilder av framtiden och stakar ut vägen dit.
Arrangör: Demokratiskt Alternativ

10.00-
11.30
Sal: Östermalms 
rummet

hitmusik – konsten att sätta rytm till reVolt 
Med avstamp i proggbandet Röda Bönors övertygelse om musikens 
 förändringskraft levererar filmkollektivet RåFILM en historia som annars 
ofta döljs bakom topplistor, idolfixering och naken hud. Hedersomnämd på 
Tempofestivalen 2007 i tävlingen Sveriges bästa korta dokumentär.
Medverkande: Röda Bönor, Linton Kwesi Johnson, Laleh, JD Samson  
(Le Tigre), Chicks on Speed, MJM Propaganda, Christine Owman, Leia Gärtner 
(Svenska Akademien), Radical Cheerleaders Helsingborg, Föreningen Playgirl 
Arrangör: RåFILM

10.00-
11.30
Sal: Galleriet

med karta och komPass mot socialism  
- strategier för den samtida Vänster 
En paneldiskussion om strategi, kampformer och organisation för en bred 
vänster. Arrangör: Tankesmedjan Konflikt.

10.00-
11.30
Sal: Brännkyrka
rummet



att krossa kärnfamiljen med förnuft  
och kraft 
Ett samtal om nya familjer, som inte lever efter biologismens normer. Hur 
upprätthålls kärnfamiljen och hur monterar vi ner den? Vill vi det? Vad blir 
alternativet? Medverkande: Jennie K. Larsson, FOFF, Emma Lennartsson, 
ordförande i arbetarrörelsens ekonomiska råd och Ulrika Westerlund, RFSL
Arrangör: Unga Skvinnor Rebella

10.00-
11.30
Sal: Per Albin

rödgrön kulturPolitik:
Körsång

10.00-
10.20
Sal: Entréhallen

hotad aborträtt 
Aborträtten hotas allt mer i ett högervridet EU. 
Medverkande: Tidningen Arbetarens Kristina Lindquist har nyligen besökt 
Litauen, där ett abortförbud knackar på dörren och hon har tagit pulsen på 
abortmotståndets styrka i EU. Arrangör: Tidningen Arbetaren

10.00-
11.00
Sal: Erlander

ny start för facket? 
Fackets medlemsras är historiskt och behovet av att organisera är en 
huvudfråga i Sverige såväl som i Europa. Organisera, ja, men för vad, för 
vilken facklig idé, för vilken fackförening? Medverkande: Olle Sahlström talar 
utifrån sin nyutkomna bok ” I skuggan av en storhetstid”, en bok om Europas 
fackföreningar. Arrangör: ABF Stockholm och Arenagruppen.

10.00-
11.30
Sal: Beskow

Vad innebär en socialdemokratisk modell 
under den nyliberala globaliseringen? 
Om den socialdemokratiska modellen var den nationalstatliga erans främsta 
sociala och demokratiska framgångsprojekt, vilket utrymme finns det för ett 
sådant politiskt projekt under en alltmer avnationaliserad kapitalism vars 
ekonomiskpolitiska inriktning domineras av det nyliberala ”Washington 
Consensus”? Riskerar socialdemokratin i en sådan värld att reduceras till 
en ”nyliberalism med mänskligt ansikte” eller går det redan i dag att skönja 
ett globalt socialdemokratiskt politiskt projekt? Och vad innebär den globala 
finanskrisen för utsikterna till en sådan ordning? Medverkande: Jenny 
 Andersson, forskare vid Institutet för framtidsstudier, Magnus Ryner, profes
sor i Internationella relationer vid Oxford Brookes University, Storbritannien, 
med flera. Arrangör: Fronesis, Tvärdrag, ABF Stockholm och Olof Palmes
Minnesfond.

10.00-
11.30
Sal: Hedén



rödgrön kulturPolitik  
- Vad kan Vi lära aV norge?  
May Hansen, Socialistisk Venstre, berättar om det rödgröna kulturlyft man 
genomför i Norge. Åsa Linderborg leder ett panelsamtal på temat “Hur kan 
en rödgrön kulturpolitik se ut?” Medverkande: May Hansen och tre svenska 
riksdagskvinnor i kulturutskottet: Siv Holma (v), Margareta Israelsson (s) och 
Esabelle Dingzian (mp).

10.10-
12.10
Sal: Kata

inför kubansk 50-årsdag:  
haVanna och miami i  förändring!? 
Kuba hade tagit sig ur den ekonomiska krisen och förändringar var på  gång. 
Orkankatastrofen lade enorma hinder i vägen, men ändrar inte tillbaka.  
I Miami förlorar extremhögern mark, de unga USAkubanerna höjer rösten 
mot Vita husets aggressionspolitik. Kan presidentvalet betyda något?
Medverkande: Eva Björklund, Thomas Widén. Arrangör: SvenskKubanska 
Föreningen och Kommittén Frige de fem

11.00-
12.00
Sal: Ängbyrummet

VälfärdSkonferenS

PriVatiseringarnas Pris
Den nyliberala avvecklingen hotar den gemensamma välfärden.  
Mest tydligt är det i Stockholm stad – det nyliberala skyltfönstret i svensk 
politik. Medverkande: Klas Rönnbäck, Rolf Rynning Hansen, Åsa Törnlund,  
Johan Ehrenberg m.fl. Arrangörer: SEKO, Handels avdelning 20,  
SEKO Stockholm, Alliansfritt Sverige, Vänsterpartiet Stockholms Stad

11.05-
12.35
Sal: Fabian

eg-domstolens domar  
– ett hån mot den sVenska modellen 
En debatt om konsekvenserna av EGdomstolens domar i bland annat 
Laval och Rüffertmålen. Den 20 november tar riksdagen ställning till 
Lissabonfördraget. Vad innebär det för facket och kollektivavtalen om det 
röstas  igenom? debattörer: Johan Lindholm (Byggettan), Lars Ohly och 
 representanter från LO och SAP Arrangörer: De Fackliga Samhällsbyggarna 
(Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Fastighet, Skogs och Trä samt SEKO) CMS, 
Socialistisk debatt

11.30-
13.00
Sal: Zsalen

PröVa På feministiskt själVförsVar! 
Nu har du chansen att gå en prova påkurs i feministiskt självförsvar.  
Vi övar mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar i en grupp som består av 
tjejer i alla åldrar. Arrangör: Ung Vänster Storstockholm

11.30-
13.00
Sal: Husarö
rummet



den dubbelbestraffade  generationen 
Komvux, akassan, nedlagda ungdomsgårdar, friskolor, privat barnsjukvård, 
bostadsrättsomvandlingar och osäkra jobb...Mattias Vepsä, SSUs förbunds
sekreterare inleder om hur högerregeringens politik drabbar unga.  
Vilka signaler sänder man ut till en ung generation som ställs inför dagens 
hårdnande klassamhälle där dörr efter dörr bara stängs.
Arrangör: SSU

11.10-
12.50
Sal: Erlander

klimat och rättVisa 
Utsläppen av växthusgaser måste minska dramatiskt, i Sverige såväl som i 
hela världen. Det finns en stor risk att omställningens bördor främst läggs 
på fattiga och arbetande människor. I potten ligger fattiga länders rätt till 
utveckling och miljontals arbetares försörjning. Hur kan en klimatomställn
ing ske på ett schysst och rättvist sätt? Vilken roll kan fackföreningar spela 
i omställningen? Medverkande: Diskussion mellan WiwiAnne  Johansson,  
riksdagsledamot (v) och ledamot i Klimatberedningen, KG Westlund, 
 ombudsman, LOdistriktet i Stockholms län, och Rikard Warlenius,  
Arbetarens chefredaktör och författare till Utsläpp och rättvisa (Cogito).  
Samtalsledare: Rebecka Bohlin. Arrangör: Tidningen Arbetaren

11.40-
13.10
Sal: Hedén

fondsocialismens renässans?
 Om demokratiska vägar i finanskraschens spår 
För en antikapitalistisk vänster borde krisen i dagens kapitalism öppna för 
en konstruktiv debatt om en annan ordning. Hur skulle en möjlig  ekonomisk 
demokrati kunna se ut? Medverkande: Göran Greider, chefredaktör, Ali 
Esbati, debattredaktör Klassekampen, Kristin Linderoth, SSUs förbunds
styrelse. Samtalsledare: Daniel Suhonen, redaktör Tvärdrag
Arrangör: Tvärdrag, SSU, ABF

11.40-
13.10
Sal: Beskow

olof Palme- älskad aV många, hatad som få
Olof Palme  en av 1900talets ledande politiker. Älskad av många – hatad 
som få! Medverkande: Kjell Östberg presenterar sin omtalade biografi över 
en kontroversiell socialdemokrat.
Arrangör: Leopard förlag

11.40-
13.10
Sal: Branting

första maj, första maj
Ett samtal om första maj i arbetarrörelsens tradition mellan historikern 
Medverkande: Roger Johansson, Malmö högskola, och Ingvar Söderström, 
författare till en ny bok om första majfirandets upprinnelse i den amerikan
ska arbetarkampen. Arrangör: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap

11.40-
12.40
Sal: Östermalms 
rummet



en socialdemokratisk  kulturPolitik 
- finns den?
Medverkande: Lars Hjalmarsson, Ordförande KSF, Bengt Göransson,  
folkbildare mfl gör inlägg om en ny kulturpolitik.  
Arrangör: KSF och ABF Stockholm

11.40-
13.10
Sal: Per Albin

breV ur tystnaden
av Claes Söderquist 40 min
Dokumentär om den tyskjudiske författaren Kurt Tucholsky. Om lands
flykten från Hitlertyskland, den korta exilen i Sverige och självmordet i 
Mariefred 1935. Arrangör: Athena film

11.40-
12.20
Sal: Galleriet

tortyrens återkomst
Mattias Gardell diskuterar hur det gick till när den liberala tortyrideologin 
växte fram och blev legaliserad.
Arrangör: Leopard förlag

11.30-
12.30
Sal: Sandler

ett samhälle för alla  
-  integrationsPolitik i  Verkligheten 
Debatten har länge dominerats av de röststarka som talar om ägande och 
avdrag. Nu är det vår tur. I  debattskriften “Ett samhälle för alla” för Verdandi 
fram röster från välfärdens bakgård och ställer skarpa förslag. Integrations
frågorna kan inte förenklas till frågor om etnicitet eller kultur när det i själva 
verket handlar om orättvis fördelning. Arrangör: Verdandiförbundet

11.40-
12.40
Sal: Brännkyrka 
rummet



sVen Wollter läser 
Medverkande och Arrangör: Tidningen Proletären.

12.00-
13.00
Sal: Teatersalen

Pengar, Pengar, Pengar
Blåsorkestern (v) spelar några låtar på temat pengar.
Arrangör: Vänsterpartiets Blåsorkester12.00-

13.00
Sal: Entrehallen

hatet mot muslimer
Tidningen Arbetarens Andreas Malm om islamofobi och fascismens  
frammarsch i Europa. Arrangör: Tidningen Arbetaren12.20-

13.50
Sal: Kata

identitet, moral, sannings ansPråk
Ett samtal om vänsterns och feminismens politiska projekt.
Har dagens feministiska och vänsterprogressiva rörelser förlorat förmågan 
att ens föreställa sig en framtid bortom kapitalismens och könets principer? 
Utifrån vilka positioner kan kollektiva visioner formuleras? Med anledning 
av en nyutkommen antologi med texter av statsvetaren Wendy Brown som 
skrivit om vänsterns förlamande melankoli och genusvetenskapens brist på 
revolutionära horisonter diskuteras politiska former bortom den krisdiagnos
tik som både vänstern och feminismens behäftats med.
Medverkande: Leila Brännström, Ulrika Dahl, Sofie Tornhill (moderator)
Arrangör: Tidskriften Fronesis

12.30-
14.00
Sal: Sandler

VälfärdSkonferenS

tig inte ihjäl Välfärden!
Föreställningen “Tiga är silver”, följt av ett samtal kring politiskt engage
mang. Häng med, bli inspirerad och engagerad. Gör dig redo att ta upp 
kampen för ett bättre samhälle. Medverkande: Ewa Carlsson skådespelare 
samt Yvonne Ahlin och IngaLill Norberg.
Arrangör: Runö Folkhögskola

12.10-
13.10
Sal: Ängbyrummet



bilden aV zimbabWe
Vem avgör och hur avgörs det vilka frågor som ska uppmärksammas i 
medierna? Ett seminarium om och hur olika medier tar sig an och beskriver 
avgörande frågor som mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på 
mediebilden av Zimbabwe. Medverkande: Kerstin Björnheden, f.d. bistånds
arbetare i Zimbabwe, Kitimbwa Sabuni, Tankesmedjan Diaspora Afrika,  
Hans Öhrn, frilansjournalist. Arrangör: Folket i Bild/Kulturfront och Clarté

12.50-
14.20
Sal: Östermalms
rummet

bertolt brecht – kärlek,  reVolution  
och andra farliga saker
av Jutta Brückner 90 min.
En porträttfilm om Brecht gjord i anslutning till hundraårsdagen av hans 
födelse. Behandlar hans tyska bakgrund, åren i landsflykt och återvändan
det till DDR. I filmen kommenteras Brechts svenska exil av bland andra CH 
Hermansson. Arrangör: Athena film

12.30-
14.00
Sal: Galleriet

därför kraschade kaPitalismen 
- ändå öVerleVer den
Johan Ehrenberg presenterar ett politiskt program för att ta oss ur den 
ekonomiska krisen och samtidigt rädda världen.
Arrangör: ABF Stockholm

13.00-
14.30
Sal: Zsalen

VälfärdSkonferenS 

sälj hela skiten! 
Vård, skola, bostäder och statliga företag konkurrensutsätts och säljs ut i 
rask takt. Men varför? I vems intresse? Och med vilka konsekvenser?  
Möt författarna till den kommande boken “Sälj hela skiten!” i en rapp 
 diskussion om privatiseringsvågen. Medverkande: Josefin Brink,  
riskdagsledamot (v), Jens Ergon, journalist, Kent Werne, frilansjournalist och 
folkbildare. Skjutjärnsreporter: Johan Berggren, chefredaktör på Ordfront 
magasin. Arrangör: Ordfront

12.40-
13.40
Sal: Fabian

ada och alba - en kamP om utVecklings-
modeller i  latinamerika
EU håller på att förhandla fram nya handelsavtal som till stor bygger på en 
nyliberal handelspolitik. Mer makt åt de de transnationella bolagen, mindre 
nationellt utrymme för en självständig utvecklingspolitik. ALBA (Amerikas 
Länders Bolivarianska Alternativ) är ett folkligt och mellanstatligt utveck
lingssamarbete för hållbar utveckling. Vad innebär de olika samarbets
avtalen? I vems intresse förhandlas de? Vilken utvecklingsmodell bygger de 
på? Medverkande: Eva Björklund och Francisco Contreras 
Arrangör: Latinamerikagrupperna

12.50-
13.50
Sal: Brännkyrka 
rummet



socialdemokratin och terrorismen
I sitt temanummer belyser Tvärdrag terrorismen och demokratin. Vilket 
ansvar har socialdemokratin, och vad vill den med världen?
Medverkande: Pierre Schori, chef för spanska tankesmedjan Fride och 
Sveriges FNambassadör 20002004, Linnea Lindberg, SSU, Carl Tham, 
ABF, tidigare statsråd, Aida Hazialic, Tvärdrags redaktion. Jens Lundberg, 
Tvärdrag leder samtalet Arrangör: ABF Stockholm och Tvärdrag

13.20-
14.50
Sal: Beskow

klasshat i Vår tid
Vi har talat om klass, men därtill hör också de kraftiga känslor som kommer 
av systematisk underordning  klasshat. Hur har klasshatet påverkat oss? Vi 
bjuder in tre personer för ett samtal om klasshat i vår tid. Kommer dagens 
klasshat uppifrån eller är det fortfarande en positiv drivkraft för vänstern? 
Medverkande: Göran Greider, poet, chefredaktör, Anneli Jordahl, skribent, 
författare, Johan Jönsson, poet och dramatiker. 
Samtalsledare: Daniel Suhonen, redaktör Tvärdrag
Arrangör: Tvärdrag, SSU, ABF Stockholm

13.20-
14.50
Sal: Hedén

PaPPerslösa – en facklig angelägenhet
Den 3 september i år bildades ett fackligt center för papperslösa av förbund
savdelningarna i Stockholm tillsammans LO och TCO, vårt syfte är att synlig
göra de papperslösa och visa att det är en facklig angelägenhet.
Arrangör: Fackligt center för papperslösa, Socialdemokratiska Fackliga 
Utskottet i Stockholm arbetarekommun, Papperslösa Stockholm, TCO och LO

13.20-
15.00
Sal: Branting

så bygger Vi arbetarrörelsens  
nya dagstidningar
ETC redaktionen berättar om samarbetet med (S), (V) och oberoende för att 
starta nya lokala dagstidningar. Arrangör: ETC

13.20-
14.20
Sal: Ängbyrummet

kamPen för kollektiVaVtal
Under strejken på Videomix hösten 2007 kämpade ungdomar för rätten 
att få ett kollektivavtal. På detta seminarium visas Moa Forstorps film om 
 konflikten. Därefter diskuteras vilken betydelse kampen för kollektivavtal har 
för att utjämna den orättvisa fördelningen av makt och ekonomiska resurser 
på såväl arbetsmarknaden som i samhället. Medverkande: Moa Forstorp,  
Filmare, Stefan Carlén, Förbundsekonom Handels, Reband Raza, Ikea Kung
ens Kurva, ledamot i Handels avdelning 20:s lokala ungdomskommitté samt i 
avdelning 20:s styrelse. Arrangör: Handelsanställdas förbund avdelning 20.

13.00-
14.30
Sal: Erlander



Peak oil  - när oljan börjar ta slut
Oljebolagen förnekar det, men många experter menar att ”Peak Oil” – 
tidpunkten då vi inte längre förmår öka produktionen av råolja redan har 
inträffat. Vad händer när en värld beroende av olja och tillväxt inte längre kan 
öka tillflödet av olja? Vad innebär detta, och vad bör vi göra nu? 
Medverkande: Daniel Berg,  ASPO, Association for the Study of Peak Oil and 
Gas, Oscar Källberg, JAK, Johan Berggren, Ordfront magasin.
Arrangör: Ordfront magasin

13.20-
14.50
Sal: Per Albin

VälfärdSkonferenS

Vården, marknaden och eu
Göran Dahlgren förutsade redan 1994 sjukvårdens marknads anpassning i 
boken “Framtidens sjukvårdsmarknader  vinnare och förlorare”. Nu följer 
han upp hur det har gått  hur långt har marknaden trängt in i vården?  
Vi talar också om EU:s planerade vårddirektiv och dess effekter.  
Arrangörer: Gemensam Välfärd Stockholm, Handels avdelning 20, SEKO 
Stockholm, LOdistriktet i Sthlms län och Socialdemokratiska fackliga 
utskottet i  Stockholms arbetarekommun.

13.45-
14.45
Sal: Fabian

folkrörelselinjen som strategi och taktik
Hur kommer folk i rörelse  är det när de längst fram pekar ut färdrikt
ningen eller när de längst bak driver alla andra framför sig? Hur går det till 
att utveckla den kollektiva styrkan på arbetsplatsen? Vad händer när vi gör 
det  och när vi inte gör det? Och kan vi hitta den kollektiva styrkan även när 
vi är arbetslösa eller visstidsanställda? Vi söker konkreta svar på brännande 
frågor för en försvagad arbetarklass. Medverkande: Frances Tuuloskorpi 
m.fl. Arrangör: Folkrörelselinjepraktikanter

14.00-
15.30
Sal: Brännkyrka 
rummet

befrielseteologi  
– en del aV den kristna Vänstern
Under 1960 och 70talen växte befrielseteologin fram ur den katolska 
kyrkan som en viktig del av den Syd och latinamerikanska kampen för 
social rättvisa. Medverkande: Andrzej Waligora från Stockholms läns kristna 
socialdemokrater  Broderskapsrörelsen, själv katolik, leder ett seminarium 
om befrielseteologins roll då, nu och i framtiden. 
Arrangör: Stockholms läns kristna socialdemokrater

14.00-
15.00
Sal: Husarö  
rummet

tystnadens slut
Filmen Mari Carmen España – Tystnadens slut, är historien om vad som 
händer när ett land försöker tiga ihjäl sin historia. I en värld som högt på 
dagordningen har frågan om en anständig världsordning, där diktatorer kan 
ställas till svars och deras offer få upprättelse, är det spanska exemplet av 
universellt intresse. Arrangör: Svenska Spanienfrivilligas Vänner.

14.00-
16.00
Sal: Galleriet



reVolution, kärlek, diPlomati  
– aleksandra kollontaj och norden
Redaktören och Kollontajbiografen Yngvild Sørbye presenterar den nya 
antologin ”Revolusjon, kjaerlighet, diplomati: Alexandra Kollontaj og Norden” 
tillsammans med några av dess författare – könsforskaren Anna Rotkirch, 
professorerna Krister Wahlbäck och Aleksander Kan. Det handlar om Kollon
taj och nordisk arbetarrörelse, hennes diplomatiska insatser, hennes plats 
som feministisk inspiratör och hennes feministiska vision för kvinnokroppen. 
Vi får också uppleva den berömda ”madame Kollontaj” live i Ivan  Tverdovskijs 
dokumentärfilm ”Mellan plikt och känsla”. Arrangör: ABF Stockholm i 
 samarbete med Norska ambassaden och Svensknorska samarbetsfonden  

14.00-
16.00
Sal: Kata

kamP för fasta jobb!
De otrygga anställningarna ökar för varje år. Redan diskriminerade grupper 
på arbetsmarknaden, som kvinnor, ungdomar och utlandsfödda, är över
representerade som visstidsanställda och går att räkna i hundratusentals. 
Nu måste vi som fackliga organisationer och sociala rörelser diskutera 
hur vi på allvar ska ta kampen för en växande, utsatt och ofta oorganiserad 
arbetarklass i allt tuffare ekonomiska tider.
Workshopinledare: Bilbo Göransson, facklig aktivist
Arrangör: Kommunal Sektion 28 Västra Stockholm

14.40-
15.40
Sal: Erlander

byta klimat eller ekonomiskt system? 
Innehåll: Författaren och journalisten Andreas Malm, Grön ungdoms 
språkrör Maria Ferm och EUparlamentarikern Jens Holm diskuterar hur 
vänstern bör förhålla sig till klimatfrågan. Samtalsledare: Socialdemokrat
iska studentförbundets ordförande Kajsa Borgnäs. 
Arrangör: s studenter

14.15-
15.45
Sal: Sandler

den antikaPitalistiska Vänstern i frankrike 
Den franska vänsterns gamla partier, det hopplöst splittrade Socialist
partiet och det impotenta kommunistpartiet ses allt mindre som ett verkligt 
 alternativ till högerpresidenten Szarkozy och hans regering.
Medverkande: Göte Kildén, fd facklig aktivist på Volvo i Göteborg och Benny 
Åsman, skribent i tidningen Internationalen och bosatt i Bryssel, har under 
många år följt fransk politik och  lägger ut texten om förutsättningarna för 
LCR, ett nytt antikapitalistiskt parti.
Arrangörer: Solidaritet utan Gränser, Veckotidningen Internationalen

14.30-
15.30
Sal: Östermalms
rummet



VälfärdSkonferenS

dags för offensiVa alternatiV till  
PriVatiseringar
Vem ska styra moderniseringen av den gemensamma välfärden? 
Diskussionen tar sats i goda exempel på en vitaliserad och demokratiserad 
välfärd – verksamheter där anställda och användare deltar aktivt i utformnin
gen. Vi rycker rodret från vinstintressena och formulerar en ny och rättvis 
välfärdsagenda. Arrangörer: Gemensam Välfärd Stockholm, LOdistriktet i 
Sthlms län, Verdandi, Handels avdelning 20, SEKO Stockholm och Ordfront

14.50-
16.20
Sal: Fabian

mellanösterkonflikten  
och darfurkonflikten
Mellanösternkonflikten mellan Israel och Palestina bedöms vara världens 
äldsta och mest svårlösta konflikt. Darfurkonflikten i Sudan som pågått 
 sedan 2003 är det senaste allvarliga kriget som beräknas ha skördat cirka 
250 000 människoliv. Medverkande: Jan Eliasson, socialdemokratisk 
talesman i internationella frågor och tidigare utrikesminister. Ändra Pierre 
Schoris “titel” till: Pierre Schori, chef för spanska tankesmedjan Fride och 
Sveriges FNambassadör 20002004, Annika StrömMelin, frilansjournalist, 
tidigare Sveriges radios EUkorrespondent.
Arrangör: Olof Palmes Internationella Center och ABF Stockholm

15.00-
16.30
Sal: Zsalen

sång för alla
Från Sverige till Världen, visor och  kampsånger med ledning av Marketta 
Franssila och Björn Hedén. Arrangör: SEKO Stockholm 15.00-

15.30
Sal: Entréhallen

slutet På marknads fundamentalismen
Carl Tham, tidigare utbildningsminister och ambassadör talar över den  
finansiella krisens ideologiska svallvågor och om vänsterns möjligheter.
Arrangör: ABF Stockholm

15.30-
16.30
Sal: Beskow

Vem tjänar På sorterings skolan? 
Ett samtal om regeringens utbildningspolitik och vänsterns alternativ.
Medverkande: Moa Neuman, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, 
Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson (v), Ida Gabrielsson, 
förbundsordförande för Ung Vänster. Arrangör: Ung Vänster

15.00-
16.20
Sal: Per Albin



sPionaffären enbom
I slutet av 1951 berättade Fritiof Enbom, före detta journalist vid den 
 kommunistiska dagstidningen Norrskensflamman vid en middag att han gick 
under kodnamnet Mikael och var ledare för “Grupp Norr” i en stor spionring 
som lämnade hemliga uppgifter till Sovjet. Enbom greps, erkände och angav 
därefter en hel rad personer, de flesta med anknytning till Sveriges kommu
nistiska parti, som medhjälpare och dömdes till livstids fängelse.
När journalisten Tomas Bresky började gräva i affären Enbom trädde många 
märkliga förhållanden fram men också en bild av Sverige då det kalla kriget 
var som allra mest kylslaget. Medverkande: Journalisten och författaren 
Tomas Bresky i samtal med dramatikern America Vera Zavala
Arrangör: ABF Stockholm

15.00-
16.15
Sal: Hedén

bilden aV kurder och kurdfrågan
Den svenskkurdiske journalisten Kurdo Baksi beskriver bilden av kurderna 
och kurdfrågan i västvärlden. Har vi den rätta bilden av kurderna och kurd
frågan? Hur många olika bilder av kurder finns det? Vad tycker kurderna om 
bilden/bilderna av sig själva?
Arrangör: ABF Stockholm

15.10-
16.40
Sal: Husarö
rummet

i landets största socialistiska bibliotek
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är fortfarande arbetarrörelsens största 
bibliotek. Vad detta innebär tänkte vi visa. Vad vi kan erbjuda för tjänster och 
hur biblioteket kan fungera som mötesplats för intresserade – även detta 
tänkte vi visa och prata om. Vi delar även ut böcker från våra kartonger med 
dubbletter. Medverkande: Bibliotekarien Hans Larsson.
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

15.40-
16.40
Sal: Brännkyrka 
rummet

fred i colombia och  mänskliga rättigheter  
i latinamerika
Medverkande: María Mirtala López, El Salvador, Valentín Pacho, Perú, Henry 
Quijano, Colombia, David Arrae, Venezuela, José Menardo Robayo Zapata, 
Ecuador, Carlos Herrera, Venezuela
Arrangör: Nätverket för Solidaritet med Latinamerika, RESOCAL

15.40-
16.40
Sal: Ängbyrummet

män sätter ord På omsorgen om barn
Argumenten bakom devisen “Ge mamma ett jobb och gör pappa med barn” 
haltar. Skälen för att gå ut i arbetslivet är välformulerade. Skälen för att 
ägna tid att vara med sina barn är vagare och försöken att tala om det blir 
lätt sockersött och jolmigt. I den kommande boken  ”Något bara kvinnor 
kan  Normer, biologi och graviditet” skriver Ulrika  Lorentzi om pappor som 
beskriver erfarenheten av ta hand om barn.
Medverkande: Ulrika Lorentzi i samtal med Karolina Ramqvist.
Arrangör: Atlas förlag och Tidskriften Arena

15.10-
16.10
Sal: Branting



8 miljoner PaPPerslösa i sVerige och euroPa
- är fri inVandring lösningen?
Medverkande: Kristina Mattsson och Jan O Karlsson samtalar om en fråga 
som tränger sig på och angår oss alla.
Arrangör: Leopard förlag

15.50-
17.20
Sal: Erlander

Vart är usa På Väg?
USAs finansiella kris har satt hela världsekonomin i gungning. Efter åtta med 
George Bush och ett utdraget krig i Irak riskerar USA att förlora sin världs
ledande position. Ska den nya administrationen förmå vända utvecklingen? 
En diskussion om valresultatet och USAs nya politik. 
Medverkande: Mattias Gardell professor i religionsvetenskap vid Uppsala 
universitet, Ändra Pierre Schoris “titel” till: Pierre Schori, chef för spanska 
tankesmedjan Fride och Sveriges FNambassadör 20002004 och  
Lena Josefsson, konsult Rådhusgruppen. 
Samtalsledare: Katrine Kielos, chefredaktör Dagens Arena

16.30-
18.00
Sal: Sandler

historien om anna achmatoVa 
av Jill Janows 60 min
En porträttfilm om den ryska författarinnan Anna Achmatova. Filmen är 
samtidigt en politisk krönika om Stalinåren och 60talets sovjetiska töväder.

16.00-
17.00
Sal: Galleriet

Vem är du egentligen?
Lars Ohly fick en tuff start som partiledare för Vänsterpartiet. Idag har partiet 
ett lågt opinionsstöd och samarbetsklimatet inom oppositionen gnisslar.  
Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger sig vilja regera utan Vänster
partiet vid en eventuell valseger 2010. Vad ska Vänsterpartiet göra nu?  
Vad har vänsterledaren för visioner för framtiden? Och vem är han som 
 person? Ett öppenhjärtligt samtal mellan Lars Ohly och Moa Elf Karlén.  
Arrangör: Ung Vänster

15.50-
16.20
Sal: Sandler

om Vänsterns förbjudna frågor.
Medverkande: Vad är bra vänsterpolitik? Kan feminism vara blocköver
skridande? Vad innebär queer med ett vänsterperspektiv? Hur definierar vi 
klassbegreppet idag? Vad betyder rasifiering? Tiina Rosenberg, professor i 
Genusvetenskap besvarar dessa frågor och några till.  
Arrangör:  ABF Stockholm

16.10-
17.40
Sal: Kata



kulturPolitikens utmaningar
Kultur betyder odling. Men räcker det som argument för att försvara 1974 års 
kulturpolitik? Hur ska man kunna bygga vidare på och försvara de grund
läggande demokratiska visionerna som denna kulturpolitik stod för och vilka 
är utmaningarna? Tidskriften Fronesis presenterar sitt kommande nummer 
om Kulturpolitik med en debatt och ett samtal.  
Medverkande: Ylva Gislén, Olav Fumarola Unsgaard bland andra.
Arrangör: Fronesis

16.30-
18.00
Sal: Fabian

omVänt bistånd - går det att Vända rätt? 
Idag får de rika länderna mer tillbaka än vad de ger i bistånd till de fattiga 
länderna. Vilken roll spelar dagens bistånd i den globala världsordningen? 
Hur kan biståndet utformas så att det bidrar till en rättvis värld? 
Medverkande: Örjan Bartholdsson, socialantropolog, Carmen Blanco Valer, 
f.d. ordförande för Latinamerikagrupperna (tidigare UBV), Maria Brendler, 
VIF, Hans Linde, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.   
Samtalsledare: Eva Björklund, VIF. Arrangör: VIF

16.30-
18.00
Sal: Hedén

det är fruktansVärt sVårt att leVa utan en 
bärande längtan
Om en socialdemokratisk vision för framtiden och hållbara punkter att 
nå dit. Medverkande: Daniel Suhonen, redaktör och skribent, ger sin syn 
på ett socialdemokratisk projekt för framtiden. Jenny Andersson, ekonom
historiker, talar om socialdemokratins brist på visioner. Klas Gustavsson, 
sociolog, om politikens väsen i en postpolitisk tid.
Samtalsledare: Bengt Göransson, tidigare kulturminister.
Arrangör: ABF Stockholm och Tvärdrag

16.30-
17.50
Sal: Per Albin

hur ska Vi förstå staden?
År 2005 lever för första gången i historien fler människor i städer än vad det 
gör på landet. Städerna växer, och så också begreppen för dem, megastäder, 
mångmiljonstäder. Men i Sverige verkar alla ha problem med staden. 
Kärleken till staden är mycket sällsynt i svensk politisk debatt. De gamla 
folkrörelserna har problem med staden. Engagemang och valdeltagande är 
lågt och sjunkande i förorter där det bor svensk arbetarklass, inte bara i de 
med epitetet invandrartäta. Frågan om staden bryter igenom vallarna för vad 
som normalt uppfattas som höger och vänster.  
Samtalsledare: Moa Elf Karlén. Medverkande: Göran Greider och America 
VeraZavala samtalar om hur vi ska se på staden och vad som är en radikal 
politik för städer idag. Arrangör: ABF Stockholm

16.45-
18.00
Sal: Zsalen



irak: kVinnornas historia
I dokumentärfilmen ”Irak: Kvinnornas historia” intervjuar irakiska kvinnor 
sina medsystrar i städerna Al Qaim och Basra om deras liv under ockupation. 
Inledning och efterföljande diskussion om kvinnorna och läget i Irak. 
Arrangörer: IrakSolidaritet

17.00-
18.00
Sal: Galleriet

handel och genus - kan handelsPolitiken 
bidra till jämställdhet i Världen? 
Handel och de regler som omgärdar denna bedrivs inte i ett socialt vakuum, 
utan präglas av en värld full av maktrelationer och motstridiga  intressen. 
Kvinnor och män har olika roller i ekonomin världen över, med olika till
gångar till och makt över viktiga resurser och därför kommer män och 
 kvinnor påverkas på olika sätt av ekonomisk globalisering och nya handel
savtal. Hur kan en feministisk analys av handel se ut och hur kan handel
spolitiken utformas för att öka jämställdheten i världen?
Medverkande: Hans Linde, ledamot av utrikesutskottet (v), Jennie Jonsén, 
kampanjansvarig FIAN Sverige och Suman, ordförande FIAN Uttar Pradesh, 
Indien. Arrangör: FIAN Sverige och Latinamerikagrupperna

16.40-
18.10
Sal: Beskow

det kommunistiska manifestet 
teater tribunalen och teater galeasen 
 sätter uPP det kommunistiska manifestet.
Det går ett spöke genom Sverige – kommunismens spöke. Alla det gamla 
Sveriges makter har förbundit sig till en helig hetsjakt mot detta spöke:  
staten, tankesmedjor, föreningar, endimensionella historiker och tyska po
liser. 15 november klockan 19.00 spelas föreställningen på Teater Tribunalen, 
Hornsgatan 92. är du forumbesökare kan du köpa biljett för 100 kronor på 
telefonnummer: 08-84 94 33

19.00-
Teater Tribunalen  
Hornsgatan 92

euroPas race mot botten?  
de ekonomiska konskeVenserna aV  
laValdomen 
Lavaldomen ställer EU inför ett val mellan en mycket liberaliserad 
 arbetsmarknad av amerikansk modell, och ett politiskt kontrollerat system 
med omfattande sociala skyddsnät. Charles Wolfson visar hur domen inte 
bara riskerar att leda till ökade sociala klyftor, utan också leder mot en USA
liknande ekonomi som riskerar att undergräva både Öst och  Västeuropas 
konkurrenskraft och produktivitet. Medverkande: Charles  Wolfson, 
ekonomiprofessor i Glasgow och gästprofessor i Norrköping, tidigare i 
Riga, Lettland.  Arrangör: Socialistisk Debatt och Centrum för Marxistiska 
 Samhällsstudier, CMS 

16.30-
18.00
Sal: Branting



Praktiskt 
Var 
Socialistiskt Forum Stockholm, 15 november 2008, går av stapeln i ABFhuset,  Sveavägen 
41. Dit tar du dig enklast med tunnelbanan till  station  Rådmansgatan – två stationer från 
TCentralen på den gröna linjen.  Seminarierna är med ett undantag kostnadsfria och 
någon anmälan behövs inte, men antalet platser är begränsat så först till kvarn…

Lokaler  
De lokaler som används under Socialistiskt forum i ABFhuset finns på  följande 
 våningsplan: Zsalen, Katasalen, Fabiansalen, Sandlersalen, Per Albinrummet, 
Brantingrummet, Erlanderrummet finns samtliga på våning 1. Beskowsalen, våning 3. 
Hedénsalen våning 4. Östermalms rummet, Brännkyrkarummet och Ängbyrummet ligger 
på plan 4. Husarörummet  ligger på plan 3. Teatersalen finns på plan 6. Galleriet finns 
nedanför entrén. I entréhallen på bottenplanet finns bokbord och här anslås  eventuella 
 programändringar under forumet. Årets fest arrangeras på Café Umbra på  
Hornsgatan 5.

Kontakt  
Undrar du något kan du kontakta oss via kultur@abfstockholm.se Här kan du också 
beställa fler program. På www.abfstockholm.se/socforum  kommer programändringar 
att meddelas, liksom ett program för utskrift finnas tillgängligt.  
Du kan också ringa 08453 41 00.
 
Seminarier & aktiviteter  
Många organisationer och tidskrifter har bidragit till programmet med  seminarier och 
andra aktiviteter där varje organisation ansvarar för sina egna programpunkter.  
Detta har givit oss ett brett och mångskiftande program.

Bokbord  
Vill din organisation medverka med bokbord?  
Anmäl till det till moa.elf.karlen@abfstockholm.se

fest!
Från klockan 19.00 kan du mingla och filosofera tillsammans med andra 
forumbesökare på Café Umbra på Hornsgatan 5.  Arrangörer: Ordfront 
Magasin, Fronesis, Flamman, ABF Stockholm och 
LOdistriktet i Stockholms län

19.00-
01.00
Café Umbra
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