
VILL	  DITT	  DISTRIKT	  VARA	  VÄRD?	  	  
	  
Vänsterpartiet	  och	  Vänsterns	  Internationella	  Forum	  kommer	  som	  vanligt	  att	  bjuda	  in	  en	  hel	  del	  
internationella	  gäster	  till	  kongressen	  i	  Uppsala.	  Detta	  är	  ett	  ypperligt	  tillfälle	  att	  knyta	  kontakter,	  
utbyta	  erfarenheter	  och	  i	  allmänhet	  känna	  sig	  delaktig	  av	  en	  större,	  global	  vänsterrörelse.	  	  
	  
Vi	  vill	  nu	  gärna	  att	  våra	  partidistrikt	  frivilligt	  anmäler	  sig	  till	  att	  vara	  värdar	  för	  en	  gäst	  var	  under	  
kongressen.	  Värdskapet	  blir	  som	  allra	  tydligast	  under	  kongressmiddagen	  och	  festen	  där	  gästen	  ska	  
placeras	  vid	  det	  egna	  distriktets	  bord,	  men	  värdskapet	  innebär	  också	  lite	  av	  ett	  övergripande	  ansvar	  
för	  att	  gästen	  trivs	  under	  kongressen.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  kanske	  fika	  tillsammans	  i	  pauser,	  kanske	  
diskutera	  lite	  extra	  mycket	  med	  gästen	  och	  svara	  på	  eventuella	  frågor	  som	  han/hon	  kanske	  har.	  I	  den	  
mån	  ni	  har	  egna	  idéer	  så	  går	  innehållet	  i	  värdskapet	  givetvis	  att	  utforma	  själv,	  i	  samråd	  med	  oss	  på	  
central	  nivå.	  	  
	  
Observera	  att	  allt	  ansvar	  för	  gästen	  upphör	  när	  kongressen	  är	  över.	  Vi	  förväntar	  oss	  inte	  att	  några	  
besök	  arrangeras	  i	  det	  egna	  distriktet,	  annat	  än	  om	  ni	  önskar	  det.	  	  
	  
De	  gäster	  som	  partiet	  och	  VIF	  bjudit	  in	  ser	  ni	  nedan.	  Alla	  gäster	  kommer	  antingen	  att	  prata	  engelska	  
eller	  spanska.	  I	  de	  nordiska	  partiernas	  fall	  så	  kommer	  de	  att	  prata	  något	  av	  de	  skandinaviska	  språken,	  
eventuellt	  med	  Finland	  och	  Island	  som	  undantag	  (de	  kommer	  i	  sådant	  fall	  att	  förstå	  engelska).	  
(Anmäl	  intresse	  till	  partiets	  internationella	  sekreterare	  Stefan	  Kudryk	  
(stefan.kudryk@vansterpartiet.se).	  )	  –	  görs	  av	  Distriktsexpeditionen	  
	  
Inbjudna	  partier:	  
§ Sosialistisk	  Venstreparti	  (Norge)	  
§ Socialistisk	  Folkeparti	  (Danmark)	  	  
§ Enhedslisten	  (Danmark)	  	  
§ Vänsterförbundet	  (Finland)	  	  
§ Vänster-‐gröna	  (Island)	  	  
§ Inuit	  Ataqatigiit	  (Grönland)	  
§ Tjóðveldi/”Republiken”	  (Färöarna)	  	  
§ SP	  (Holland)	  
§ DIE	  LINKE	  (Tyskland)	  
§ GUE/NGL	  (EU-‐parlamentet)	  	  
§ Solidarity	  Party	  of	  Afghanistan	  (Afghanistan)	  
§ Frente	  National	  de	  Resistencia	  Popular/FNRP	  (Honduras)	  
§ SADI	  (Mali)	  
§ Union	  of	  Lebanese	  Democratic	  Youth	  (Libanon)	  
§ Papernas	  (Indonesien)	  
§ Partido	  dos	  Trabalhadores	  (Brasilien)	  
§ South	  African	  Communist	  Party	  (Sydafrika)	  
§ Polisario	  (Västsahara,	  Sverigerepresentant)	  
§ BDP	  (Turkiet)	  
§ Palestinian	  People’s	  Party	  (Palestina)	  
§ FMLN	  (El	  Salvador)	  	  
	  
	  
	  


