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Valberedningens förslag

Riksdagslista för Vänsterpartiet i Stockholms län och Stockholms stad

1. Jonas Sjöstedt, Birka-Vasa
2. Karin Rågsjö, Vita Bergen
3. Amineh Kakabaveh, Skärholmen
4. Jens Holm, Enskede
5. Nooshi Dadgostar, Botkyrka
6. Ali Esbati, Tensta-Rinkeby-Spånga
7. Jenny Bengtsson, Hotell- och RestaurangVänstern
8. Fransisco Contreras, Österåker
9. Lina Hjorth, Liljeholmen-Hägersten
10. Sait Yildiz, Södertälje
11. Ann-Margarethe Livh, Tensta-Rinkeby-Spånga
12. Daniel Söderberg Talebi, Handelsvänstern
13. Kerstin Burman, Hammarby-Skarpnäck
14. Bekir Uzunel, Botkyrka
15. Ifrah-Degmo Mohamed, Tensta-Rinkeby-Spånga
16. Stefan Lindborg, Nacka
17. Veronica Kallander, Sundbyberg
18. Dror Feiler, Vita Bergen
19. Lorena Delgado, Skärholmen
20. Freddy Grip, Västra Södermalm
21. Olga Lännevall, Norrtälje
22. Rashid Mohammed, Tensta-Rinkeby-Spånga
23. Anna Sehlin, Västra Södermalm
24. Patrik Bergvall, Handelsvänstern
25. Maria Hannäs, Hammarby-Skarpnäck
26. Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck
27. Barbro Sörman, Nacka
29. Torun Boucher, Kungsholmen

Reservation: Mattias Håkansson, Anna Herdy och Amanda Möllenhoff reserverade 
sig mot Amineh Kakabaveh som tredje namn på listan.



Övriga kandidater

Barkat Hussain, Sollentuna
Bo Eldén, Österåker
Elena Dingu-Kyrklund, Kungsholmen
Erika Murga, Södertälje
Hassan Abdullahi,  
Tensta-Rinkeby-Spånga
Ingrid Bergström-Levander,  
Västra Södermalm
Jonas Lundgren, Hässelby-Vällingby
Linnea Lööf, Södertälje
Linus Kyrklund, Kungsholmen
Mats Einarsson, Botkyrka
Mikael Gustafsson, Nynäshamn
Mohibul Ezdani Khan,  
Hässelby-Vällingby
Niclas Dimander, Upplands Väsby
Pia Ortiz Venegas, Salem
Rodrigo Arce, Hammarby-Skarpnäck 
Samuel Sandberg, Södertälje
Staffan Norberg, Södertälje
Tina Kratz, Hammarby-Skarpnäck 
Zakarias Zouhir, Enskede

Sent inkomna kandidater: 
Marcela Dimander

Ej svarat

Ali Özturk, Kommunalvänstern
Camilo Henriques, Salem
Emmy Swärd, Södertälje
Gina Rosales, Ekerö
Leif Larsson, Hässelby-Vällingby
Mirre Malm, Nynäshamn

Kandiderar ej

Anna Herdy, Botkyrka
Birgitta Sevefjord, Vita Bergen
Clara Lindblom, Liljeholmen-Hägersten
Erik Hegelund, Älvjsö-Hägersten
Hediye Güzel, Nacka
Håkan Jörnehed, Västra Södermalm
Ida Gabrielsson, Kista
Jenny Lindahl-Persson, Vantör
Jenny Wrangborg,  
Hammarby-Skarpnäck
Johanna Granbom, Vita Bergen
John Hörnquist, Kista
Josefin Brink, Liljeholmen-Hägersten
Kalle Larsson, Kista
Lars Ohly, Västra Södermalm
Marianne Eriksson, Birka-Vasa
Martin Hofverberg,  
Liljeholmen-Hägersten
Mattias Håkansson, Grums
Sanna Sjögren, Hammarby-Skapnäck
Seluah Alsaati, Västra Södermalm 
Sophia Lövgren, Årsta
Tobias Smedberg, Uppsala
Ulla Andersson, Gävle  
(kandiderar ej till Stockholms-listan)
Åsa Brunius, Liljeholmen-Hägersten







Ali Esbati
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Född: 1976 

Sysselsättning: 
Verksamhetschef 
på tankesmedjan 
Manifest Analyse (i 
Norge) 

Partiuppdrag: Ledamot i program- 
kommissionen. (Sammanlagt i över 10 år, varav 
fyra som ordförande, tidigare). Tidigare bl.a. 
förbundsordförande i Ung Vänster. 

Parlamentariska uppdrag: Inhoppare i riks-
dagen i 2,5 månader, februari-april 2013. 

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Jag är och har väl alltid varit en politisk 
”allätare”. Men om jag ändå ska precisera tre 
frågor: Ekonomisk politik, arbetsmarknads-
frågor och antirasism

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag  
känner stor lust att kunna bidra till att repre-
sentera partiet utåt och till att bidra till partiets 
politiska utveckling. Jag har alltid sett politisk 
aktivitet som en livssyssla snarare än ett yrke. 
Det har gjort att jag har jobbat politiskt sedan 
15-årsåldern, men på många olika sätt. Idag 
jobbar jag till exempel främst på andra sätt än 
partipolitiskt, i Norge. Men jag har hela tiden 
behållit ett intresse och en kontakt med den 
politiska situationen i Sverige, och är genom 
skrivande och stor aktivitet på sociala medier 
en del av den svenska politiska offentligheten 
också. Jag tror att jag skulle kunna bidra till att 
stärka partiets genomslag genom ett eventuellt 
riksdagsuppdrag.

Amineh 
Kakabaveh 
Skärholmen

Född: 1970 

Sysselsättning: 
Riksdagsledamot, 
tjänstledig från 
Botkyrka social-
förvaltning.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Under denna mandatperiod har ni job-
bat mest med bostadsfrågorna. Men mitt en-
gagemang för jämställdhet, mot hedersvåldet 
och för internationell solidaritet och rättvisa 
samt yttrandefrihet och demokrati - har berett 
mitt politiska spektra inte bara till Sverige och 
Stockholm utan där orättvisor och förtryck är.

Varför kandiderar du till riksdagen? Det en-
gagemang och de väljarkontakter mitt arbete 
skapat för att ett annat samhälle är möjligt, 
behöver Vänsterpartiet.

Anna Sehlin
Västra  
Södermalm

Född: 1979 

Sysselsättning: 
Projektledare/semi-
nariesamordnare/
administratör 

Partiuppdrag: Gruppstyrelsen i fullmäk-
tigegruppen för Stockholms läns landsting 

Parlamentariska uppdrag: Ledamot i fullmäk-
tige Stockholms län, ersättare i Trafiknämn-
den (också SLL). Ledamot i Mälardalsrådets 
miljöutskott.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Infrastruktur, stadsplanering och trans-
porter och hur få dem hållbara/minst tärande.

Kandidatpresentationer

Här följer ett utdrag ur alla kandidaters enkätsvar till valberedningen. 
Valberedningarna har ställt fler frågor och en del av svaren är här något kortade. 
Kandidaterna presenteras i bokstavsordning på förnamnen.



Varför kandiderar du till riksdagen? Jag vill 
göra skillnad, det kan jag göra på lokal,  
national och global nivå. Jag arbetar främst med 
kollektivtrafikfrågor och skulle gärna fortsätta 
med det. Det finns enormt mycket att göra för 
att knyta ihop Sveriges järnvägsnät, bryta upp 
den nya kollektivtrafiklagen, få verkliga sats-
ningar på kollektiv infrastruktur (och inte bara 
önskelistor). Jag har även ett stort kunnande och 
intresse i miljö- och klimatfrågor och där måste 
alla partier, även Vänsterpartiet, vässa sig, synas 
mer och framförallt få till reella sänkningar av 
miljö- och klimatpåverkan i Sverige. 

Barbro Sörman
Nacka

Född: 1966 

Sysselsättning: 
Lärare 

Partiuppdrag: Ordförande för Vänsterpartiet 
Nacka, ledamot av distriktsstyrelsen och VU 
för Vänsterpartiet Storstockholm, nämndeman i 
förvaltningsrätten 

Parlamentariska uppdrag: Har suttit i fritids-
nämnden i Nacka kommun, inget nuvarande 
uppdrag.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Antirasism, feminism och välfärdsfrågor 
(främst utbildning)

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag anser 
att ett samhälles styrka mäts delvis i graden av 
demokrati, som riksdagsledamot är man väljar-
nas ”tjänare” och kan verka för att säkerställa 
demokratin och att partiets åsikter framförs 
på ett påtagligt sätt. Det vore en otrolig ära att 
få det förtroendet att förvalta. Jag gick med i 
Vänsterpartiet för att vara med att förändra sam-
hället eftersom jag tycker att V är det enda parti 
som har en ambition att göra det. 

Barkat Hussain
Sollentuna

Född: 1943 

Sysselsättning:  
IT-konsult 

Parlamentariska uppdrag: Jag har varit kom-
munfullmäktige sedan 2006. Under nuvarande 
mandatperioden är jag gruppledare för partiet i 
fullmäktige.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? 1. Bostadsfrågor 2. Integration 3. Miljö-
frågor

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag har 
blivit nominerad till Riksdagen av Vänsterparti-
et i Sollentuna. Jag gläds åt förtroendet och hop-
pas kunna förvalta det på bästa sätt. Eftersom 
viktigaste besluten fattas i Sveriges Riksdag då 
är det viktigt att finnas där för att kunna påverka 
och utforma den politik som jag tror på. Som 
kandidat vill jag kämpa för att högerregeringen 
förpassas till historieböckerna. Det ska vara slut 
med nedskärningar och privatiseringar.

Bekir Uzunel
Botkyrka

Födelseår: 1965

Yrke/Sysselsättning: 
konsult

Parlamentariska uppdrag: Kommunfullmäk-
tigeledamot Botkyrka kommun, landstingsfull-
mäktigeledamot i Stockholm

Varför kandiderar du till riksdagen? Är an-
gelägen om att få åstadkomma förändringar på 
riksnivå utifrån de konstateranden/brister som 
har gjorts i samband med de parlamentariska 
uppdragen i kommunen och landstinget. Erfar-
enheterna som har skaffats på kommunal och 
landstingsnivå kommer att användas dels för 



opinionsbildning dels för nödvändigt lagstift-
ningsarbete utifrån ett partipolitisk och med-
borgarperspektiv.
Vilken kompetens och vilka erfarenheter kan du 
tillföra riksdagsgruppens arbete? Under mina 
parlamentariska uppdrag sedan 1992 har jag 
till skaffat mig en gedigen kompetens på skol/
utbildningsområdet samt inom sjukvården som 
kommer att tillföras riksdagsgruppens arbete.  
Även erfarenheter av mitt uppdrag avseende 
dialog med medborgarna ur ett medborgar- 
perspektiv och förortsperspektiv kommer till 
nytta i riksdagsgruppens arbete.

Bo Edlén
Österåker

Född: 1950

Sysselsättning: 
serviceingenjör

Partiuppdrag: Styrelseledamot, kassör samt 
sekreterare och medlemsansvarig i Vänsterpar-
tiet Österåker sedan 2002.

Parlamentariska uppdrag: Ledamot i kommit-
tén för Miljö och Folkhälsa (Uppsala läns land-
sting 1997-1999) utsedd till ledamot i beställar-
nämnden i Uppsala 1999 men tillträdde inte 
p.g.a. flytt, Omväxlande ordinarie och ersättare 
i kommunfullmäktige i Österåker sedan 2002, 
ledamot i demokratikommittén i Österåker 
2001, ersättare i kommunstyrelsen i Österåker 
sedan 2008.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Fördelningspolitiken (helhetssyn på sam-
hällets kostnader). Trafikpolitik. En skola där 
alla kan och får utvecklas.

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag hoppas 
kunna påverka Sverige att bli ett mera solidar-
iskt och rättvist samhälle, där alla får plats och 
ges möjligheter att utvecklas och påverka sina 
liv oavsett inkomster och arbetsförmåga.

Daniel  
Söderberg Talebi
Handelsvänstern 
och Hammarby-
Skarpnäck

Födelseår: 1988

Sysselsättning: 
Handels/ butiks-
anställd

Partiuppdrag: Ledamot i Ung Vänsters för-
bundsstyrelse. Ingår i Ung Vänsters centrala 
valledning. Ordförande för Ung Vänsters fack-
liga utskott. Styrelsen för Handelsvänstern. 
Tidigare varit Ung Vänster-representant i styrel-
serna för Vänsterpartiet Farsta och Vänsterpar-
tiet Hammarby-Skarpnäck. 

Har tidigare suttit i distriktsstyrelsen för Ung 
Vänster Storstockholm samt varit aktiv i Ung 
Vänster-klubbar och innehaft ytterligare upp-
drag i distriktet. 

Parlamentariska uppdrag: Nämndeman i Svea 
Hovrätt sedan 2007. Ersättare i Stockholms 
stads arbetsmarknadsnämnd. Har tidigare varit 
studentpolitiskt aktiv och bland annat suttit i 
styrelsen för Stockholms Universitets studentkår 
och representerat VSF.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Har breda intresseområden och har jobbat 
brett men om jag måste välja så blir det: 

Arbetsmarknadspolitik: Jag har bland annat 
arbetat mycket med frågan om otryggheten på 
arbetsmarknaden. Hur vi kan mobilisera och 
väcka opinion kring otrygga anställningar och 
vilka förslag som skulle leda till en tryggare 
arbetsmarknad. 

Idag är majoriteten av alla unga otryggt an-
ställda. Kvinnor och invandrare är överrepresen-
terade. Otryggheten på arbetsmarknaden borde 
vara en av de största frågorna idag. Effekterna 
är stora när människor känner en så pass stor 
otrygghet i sin vardag. Rädslan att bli av med 
jobbet skapar tysta arbetsplatser, människor  
formar sina liv efter att ”jaga” timmar och 
många hindras från att på allvar ta steget ut i 
vuxenlivet. En tydlig effekt är att facket  



försvagas när otryggheten ökar. Det påverkar 
hela arbetsmarknaden. 

Det är en fråga med stor sprängkraft. Som en 
ung facklig röst i riksdagen vill jag verka för att 
lyfta frågan på dagordningen, mobilisera ”gen-
eration otrygg” och tillsammans med riksdags-
gruppen lägga förslag som syftar till att begrän-
sa visstidsanställningar och stärka facket. 
I övrigt är jag bland annat intresserad av arbets-
marknadsutbildningsfrågor, arbetsmiljöfrågor 
m.m. 

Eftersom arbetsmarknadspolitiken hänger 
tätt samman med socialförsäkringsfrågor och 
utbildningspolitik är det viktigt att ha ett sådant 
perspektiv på de politikområdena.

Bostadspolitik: Jag brinner för rätten till bostad. 
Det råder bostadsbrist i omkring hälften av 
landets kommuner och i synnerhet i storstads-
områden är situationen akut. I synnerhet unga 
ur arbetarklassen drabbas. Genom mitt engage-
mang i Ung Vänster har jag jobbat mycket med 
bostadspolitik. Vänsterpartiet har en stor uppgift 
i att lyfta fram att marknaden aldrig kommer 
lösa bostadsbrisen. Istället måste samhället ta 
ansvar för att det byggs lägenheter som vanligt 
folk har råd att efterfråga. Bostadspolitiken på 
nationell nivå måste återupprättas. 

Vänsterpartiet har mycket att vinna på att 
lyfta fram ungdomsperspektivet när det gäller 
bostadsfrågan. Unga tvingas i allt större ut-
sträckning förlita sig på att föräldrar ordnar 
fram en bostad. Det är en utveckling som breda 
grupper tycker är oroväckande. I riksdagen vill 
jag vara med och lyfta fram ungas situation på 
bostadsmarknaden. Det bidrar till ökat stöd för 
förslag som syftar till ett gemensamt ansvar för 
bostadsbyggande. 

Utbildningspolitik: Den utveckling vi ser nu 
mot en mer ojämlik skola där elevers bakgrund 
allt mer avgör studieresultaten måste brytas. Jag 
har arbetat en hel del med utbildningspolitik. 
Bland annat genom Ung Vänster men också 
elevfackligt under gymnasietiden och student-
politiskt genom Stockholms Universitets  
studentkår. I Handels har jag också arbetat  
mycket med yrkesutbildning.

Frågan om gemensam utbildnings finansiering 
och organisering handlar om mer än att stoppa 
vinstslöseriet i skolan. Vänstern måste också 
förmå att lyfta fram underfinansieringen.

Jag tror att Vänsterpartiet har mycket att vinna 
på att öka kontakterna med studentrörelser och 
i viss mån fackföreningsrörelsen för att tillsam-
mans arbeta för att utforma konkreta förslag och 
skapa opinion kring desamma. Vänsterpartiet 
har i grunden bra utbildningspolitiska förslag. 
Genom att bygga breda allianser kan vi bättre nå 
ut med vår politik. Det handlar i grunden om att 
öka vår trovärdighet. 

Jag är även väldigt intresserad av justitiefrågor 
och frågor som rör kriminalitet och samhällets 
insatser för att motverka kriminalitet. 

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag kan-
diderar därför att jag vill vara unga arbetares 
röst i riksdagen. Vänsterpartiet ska förstärka sin 
position som ett arbetarrörelseparti med foten 
i unga arbetares vardag. Jag har varit politiskt 
aktiv i över tio år, fackligt aktiv i över fem år. 
Jag känner att det är dags att ställa upp och 
kandidera. Jag vill driva frågor som i grunden 
handlar om ett tryggt arbetsliv, att utjämna livs-
chanser och att skapa förutsättningar för trygga 
livsvillkor. Det är i grunden nationella frågor.

Dror Feiler 
Vita Bergen

Född: 1951

Sysselsättning: 
Musiker, konstnär, 
tonsättare

Partiuppdrag: Styrelseledamot i Vita bergen . 
Jag har varit medlem i partiet på 80- och 90-ta-
let men under de senaste 15 åren har jag priorit-
erat kultur, NGO och utom- 
parlamentariskt arbete och därför inte varit aktiv 
i partiarbetet med desto mera i olika solidaritets- 
organisationers arbete. Nu efter åtta år av 
borgerlig regering och socioekonomisk 
härdsmälta är det mycket viktigt att bygga ett 
starkt vänsterparti i svensk politik.



De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? 
Integration/välfärdsfrågor: Integrationsfrågan 
är egentligen till stor del en välfärdsfråga. Att 
minska klassklyftorna, bostadsbristen och  
arbetslösheten är en grundsten i integrations-
politiken. Man kan inte ha bra integrations- 
politik utan en bra välfärdspolitik. Integrations- 
och välfärdsfrågor är mycket viktiga frågor om 
vi menar allvar med att minska klassklyftorna 
och arbetslösheten. Det är en av grundpelarna 
för ett fungerande samhälle.

Kultur och kulturpolitik: En stat, ett land som 
saknar fungerade kulturpolitik faller lätt  
offer för populism. En verkligt bra kulturpolitik 
kan återinsätta och vidareutveckla idén om det 
gemensamma, mot sko dig på andra-politik, 
förflackning och snuttifiering. Ett stärkande 
av det faktum att allt hänger ihop – att det 
finns samband mellan oss. Därför ska också en 
fungerande kulturpolitik verka mot kommersial-
ismens negativa verkningar. Kulturpolitiken bör 
stå på åtminstone tre ben: bildning, deltagande 
och utövande.  Att få med sig kulturarbetarna i 
diskussioner kring viktiga frågor kring kultur-
ens framtid är mycket viktigt. Kulturarbetare 
har en viktig roll i skapandet av opinion i olika 
politiska frågor, både genom sin konst som i 
olika forum för samtal och diskussioner. 

Utrikespolitik: I en globaliserad värld blir 
utrikespolitik en del av vår inrikespolitik. 
De olösta konflikter som finns runt i världen 
påverkar oss i Sverige på ett mer direkt sätt än 
någonsin tidigare (immigration, asylproblematik 
osv.), därför bör utrikespolitiken bli en viktig 
del av Vänsterpartiets arbete i riksdagen.

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag hoppas 
att mina utomparlamentariska nätverk där jag 
arbetar (kulturnätverk, Israel/Palestinanätverk, 
Colombianätverket m.fl.) kommer att bidra till 
partiet, båda som nya aktivister i partiet och 
som väljare. Och att mitt engagemang och min 
verksamhet både som kulturarbetare och aktiv-
ist och min bakgrund i Mellanöstern ska bidra 
till detta, så att väljare som annars kanske inte 
skulle gå och rösta eller rösta på andra partier 
lägger sin röst på V. Mina många erfarenheter 
av att driva kampanjer, jobba med sociala  
medier (bloggar, facebook m.m) och mina kon-
takter i media och kultur kan bidra till att stärka 

vänsterpartiet. Efter många års arbete inom 
olika NGO är det både utmanande, stimulerande 
och god tid att befinna sig där, där den praktiska 
politiken utformas.

Elena Dingu-
Kyrklund
Kungsholmen

Född: 1959

Sysselsättning: For-
skare (IMER, EG-
rätt, samhällsveten-
skap & humaniora); 
Tolk, Lärare, 
Beteendevetare.

Partiuppdrag: Ordförande V – Kungsholmen 
sedan 2012, styrelsemedlem på Kungsholmen 
sedan 2011 och tidigare i Bromma föreningen 
under flera år; Repskapet; Freds- och Solidar-
itetsutskottet (även tidigare); Studieutskottet; 
Feministiska utskottet (tidigare); 

Parlamentariska uppdrag: Mälardalsrådet 
(även 2003-2006, och ledamot i Mälardalsr-
ådets Näringslivs- och FoU-utskott 2004-2006);  
Ersättare Landstingsfullmäktige 2002-2006; 
(SLL) ersättare i Länshandikapprådet 2003-
2004; ersättare Sjukvårdsberedningen Stock-
holm Västerort 2005-2006; Skattenämnden 
1999-2006.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? - Välfärdsfrågor – mot vinster i välfärden 
och privatiseringar med skattepengar; - Bort 
med arbetslösheten samt säkerställning av dräg-
liga arbetsvillkor för yrkesverksamma (oavsett 
ursprung); - Integrationsfrågor, ett globalt håll-
bart samhälle och utbildningens roll

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag vill 
gärna bidra till en omvandling av den nuvarande 
situationen och vill använda mina kunskaper 
och färdigheter för detta ändamål. Jag förväntar 
mig att det kommer att innebära ett hårt arbete 
i ganska hård motvind, även om vi inte skulle 
vara i minoritet, men det är också en utmaning 
som jag kan och vill hjälpa till med. 



Erika Murga
Södertälje

Född: 1976

Sysselsättning: 
Jobbat sedan 15 år 
som vårdbiträde på 
demensboende.

Partiuppdrag: valberedning i Södertälje.

Parlamentariska uppdrag: Miljönämnden

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Äldreomsorgen – situationen både för de 
anställda och de äldre men välfärden som helhet 
måste bevaras och inte skäras ner ytterligare
Miljö och Kollektivtrafiken – gratis och bättre
Integrationen

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag tycker 
att Partiet behöver både förnyelse, alltför många 
har suttit för länge och vare sig de vill eller inte 
förlorat lite anknytningen med verkligheten... 
Jag känner att jag vill engagera mig och har 
mycket erfarenhet som gör att jag kan tillföra 
mycket.

Francisco  
Contreras
Österåker

Född: 1971

Sysselsättning: 
Utredare på Univer-
sitet och Högskole-
rådet (UHR)

Partiuppdrag: Styrelsen i partiföreningen i 
Österåker. Tidigare ledamot i PS och i DS-
Storstockholm och ordförande i partiföreningen 
i Österåker

Parlamentariska uppdrag: Ledamot i Kommun-
fullmäktige i Österåker sedan 1998, Grupp-
ledare för (v). Tidigare Ledamot i Kommun-
styrelsen (8 år) och i Utbildningsnämnden

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Utbildning som rättighet, internationella 

frågor/globala rättvisefrågor och integritets-
frågor som FRA, Ipred och fildelning

Varför kandiderar du till riksdagen? Huvud-
skälen är att medverka i att få bort högern från 
makten och stärka vänstern i samhället. För 
detta krävs att vi organiserar och mobiliserar 
människor. Jag vill och kan (tillsammans med 
andra) bidra till en seger mot högern. Jag har 
god förmåga att engagera, organisera och mobi-
lisera människor som vill förändra.   

Vänstern behöver kandidater och riksdags-
ledamöter som är en del av och representerar 
levande folkrörelser. Vi kan inte bara vara bäst 
i klassen i det parlamentariska arbetet som vi är 
idag utan också eftersträva att ha en förankring 
(och vara populära) på skolgården för att kunna 
förändra samhället. Jag anser mig ha en god 
förankring, ledarskap och är känd i rörelser som 
kämpar och är därmed en god tillgång för partiet 
som kandidat och senare som riksdagsledamot.
Jag har en stor (parlamentarisk) erfarenhet av att 
göra (praktisk) politik av missnöje och protester. 
Både som kommunpolitiker i snart 16 år men 
också i det påverkansarbete som jag till- 
sammans med andra och i olika frågor bedrivit 
mot riksdagspartierna. Jag har också stor  
kunskap och erfarenhet i opinionsbildning och 
kommunikation. 

Freddy Grip
Västra södermalm

Född: 1987

Sysselsättning:  
70 % lärare i 
matematik och 
fysik på Viktor Ry-
dbergs gymnasium 
vid Odenplan, 
30 % studier.

Partiuppdrag: För närvarande ordförande för 
Vänsterpartiet Västra Södermalm.

Parlamentariska uppdrag: Inga tidigare parla-
mentariska uppdrag

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? 1.Skolan – Eftersom jag är lärare ligger 
skolan mig varmt om hjärtat och då framförallt 



att vi får en likvärdig skola som tar sitt kompen-
satoriska uppdrag på allvar. För mig är det 
självklart att det är genom skolan vi kan bryta 
samhällets största hot som antifeminismen, 
rasismen och klassamhället.  

2. Demokrati – Vi lever i en demokrati och detta 
tas för givet, trots att jag inte upplevt något 
annat kan jag ändå se de farliga tendenser som 
idag präglar vårt samhälle. Vi flyttar makt från 
medborgare till kapitalet och makteliten.  Vidare 
anser jag att utförsäljningar av gemensam egen-
dom, privatiseringar av det offentliga och mer 
fördrag från EU är förändringar som alla hotar 
demokratin. 

3. Stoppa vinster i välfärden – Jag har på nära 
håll sett hur skadligt vinster i välfärden är för 
skolan. Det är så tydligt att en av de viktigaste 
frågorna idag ur demokrati- och jämställdhets-
synpunkt är att stoppa vinsterna i välfärden, det 
slår hårt mot de kvinnodominerade yrkena i det 
offentliga, med lägre löner och sämre arbets-
villkor som följd.

Varför kandiderar du till riksdagen?
De två senaste åren har mitt politiska arbete 
blivit mer intensivt genom mitt uppdrag i Lärar-
nas Riksförbund. Jag känner idag ett brinnande 
engagemang och vilja att förändra sam- 
hället. När jag i februari lämnar LR kommer jag 
vilja hitta nya utmaningar och kanaler för mitt 
engagemang Jag vill göra det medan jag är ung, 
medan jag är engagerad och medan jag har nya 
sprudlande idéer och perspektiv. I samband med 
valet 2010 hittade jag verkligen hem i Vänster-
partiet och att få vara med att vinna val och 
kanske representera partiet i Sveriges parlamen-
tariska församling vore ärofullt. Jag tror verk-
ligen jag kommer kunna bidra.

Hassan 
Abdullahi
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Födelseår: 1970

Sysselsättning:  
Ungdoms- 
handledare

Partiuppdrag: Revisor i lokala föreningen

Parlamentariska uppdrag: Tidigare kommun-
fullmäktigeledamot för ett annat parti i en annan 
kommun.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Integration, arbetslöshet och  
internationell solidaritet

Varför kandiderar du till riksdagen? Därför att 
jag vill påverka Sveriges framtid. Jag represen-
terar Sveriges förorter som inte har många röster 
i dagens riksdag. Jag vill ha ett rättvist samhälle. 

Ifrah-Degmo  
Mohamed
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Född: 1983

Sysselsättning: Un-
dersköterskestudent 

Partiuppdrag: Jag sitter nu styrelsen i Vän-
sterpartiets lokal föreningen i Tensta-Rinkeby-
Spånga

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Rasism/diskriminering, sociala ojäm-
likheter och demokratin

Varför kandiderar du till riksdagen? För att jag 
representerar en grupp som är mest utsatt när 
det gäller diskriminering och rasism.

Jag representerar en grupp som ofta används 
av Sverigedemokraterna som hot mot civila 
samhället och belastning av välfärdssektorn och 
analfabetism. Jag representerar en grupp som 
ofta förklaras som stackars ”kvinna” som är 
förtryckta och handlingslösa.



Ingrid Bergström-
Levander
Västra Södermalm

Född: 1944

Sysselsättning: Utredare/prognosmakare/avdelnings-
direktör/pensionär

Partiuppdrag:
*Styrelseuppdrag i lokalföreningen VPK Norra  
Södermalm under många år.

*Styrelseuppdrag Storstockholms Distriktsstyrelse 
ett antal perioder, 

*Arbete inom Distriktets Solidaritetsutskott i flera år. 

* Inför valet 1979 gav VPK ut häften: Program för 
80-talet. I den ombads jag och Martin Levander att 
skriva en artikel; artikelns namn ”VPK:s politik 
måste vara realistisk”.

* Jag har bistått Eva Hjelmström och Oswald Söder-
qvist med underlag till Biståndsmotioner. 

* Jag har också ingått i Partiets Internationella ut-
skott (som Bo Hammar ansvarade för). Tillsammans 
med Lars Werner och Ingemar Andersson (dåvarande 
Ny Dags redaktör) representerade jag VPK på Kubas 
Andra Partikongress i Havanna 1980.

Andra partiaktiviteter : 
Startade, tillsammans med Tore J .Larsson, sång-
gruppen ”Röda Söder”, som var mycket aktiv under 
flera år. T. ex. vid Valupptakter, appellmöten etc. och 
framträdde ibland tillsammans med Kenneth Kvist 
och Pierre Ström. Även vid Britt-Louise Tillboms 
och Hans Wigrens revyuppsättning vid valupptakten 
i Gävle medverkade sånggruppen; vid Tantofesterna; 
vid La Mano, vid 1:a Maj.

Tillsammans med kamrater på Södermalm (och min 
ex.man och numera avlidne Martin Levander) initi-
erade jag och ingick i styrgruppen för de omtyckta 
”Tanto-festerna från 1978 och 1979 där bland andra  

Bella Ciao, Dag Vag, Björn Afzelius och Sumpen 
Swingsters framträdde.

En annan aktivitet var att starta med ”Gratis film-
visning” på söndagarna i Medborgarhuset.

Jag har också varit ansvarig för flera partiresor, som 
gick till olika länder med besök hos systerpartier, 
fackförbund och motsvarande kommunfullmäktige 
etc.  
- Bologna 1977 (där Jan Strömdahl deltog); 
- Paris 1978 (arrangerade ihop med Boel Berner och 
Sven E Ohlsson); 
- Ungern 1979 (genom Wide Svenssons stöd); 
- och London 1982 (tack vare fackliga kontakter och 
med Labour) där bland andra Irja Lindroth deltog.  

Deltagarantalet var mellan 20-30 personer fram för 
allt partimedlemmar från Södermalm och KU:are.

Efter resan till London skrev jag en del artiklar i 
dåvarande Ny Dag om ”Järnladyn Thatcher”, Falk-
landsöarna (Las Malvinas) och om s.k. ”Tebbit Bill”.

Slutligen kan jag nämna att jag, tillsammans med 
bland andra Stig Forneng och Jan Flanck, startade 
en s.k. Arbetsplatsförening, ”VPK-Garnisonen”, i 
huskomplexet på Karlavägen där det fanns ett stort 
antal statliga myndigheter. Vi anordnade grund-
cirklar och stormöten, och satte upp valstuga (vilket 
var nytt på den sortens arbetsplatser) - något som 
t.ex. CH Hermansson uppskattade. 

Parlamentariska uppdrag, tidigare och nuvarande:
Suppleant i Stockholms kommunfullmäktige 1979-
1982 (då Brit Rundberg var gruppledare).

Ingick då även, tillsammans med Urban Karlsson, i 
f.d. Skoldirektionen och kämpade för upprustning av 
skolorna och hemspråksundervisningen.

Invald i Maria Magdalena Kyrkofullmäktige och 
Kyrkoråd både under 70- och 80-talen; samt under 
2001-2005, tillsammans med Eva Zetterberg och 
Jackie Nylander - då var jag även Kyrkvärd.

Är nu nämndeman i Stockholms Tingsrätt sedan 
2001och fortfarande.



De tre politiska frågor som intresserar Dig mest?
1. Utbildningsfrågor
2. Arbetsmarknadsfrågor
3. Internationella frågor

Ovanstående punkterna 1. och 2. p.g.a. att  jag också 
i mitt yrkesarbete vid SCB (speciellt sedan 1989) 
ägnat mig åt prognosarbete kring ”Tillgång på utbil-
dade och efterfrågan på arbetskraft” – prognoser på 
lång sikt, ibland på 20 års sikt.

Publikationer kan bifogas vid intresse, t.ex. ”Trender 
och prognoser”, som jag var både projektansvarig 
och redaktör för under vissa år. Andra rapporter  
handlar exempelvis om kvinnors och mäns  
inkomster. 

I mitt yrke som utredare/prognosmakare har jag 
även ingått i ett nätverk inom OECD, det s.k. ”Ines 
Network B”, som hade till uppgift att försöka skapa 
indikatorer för att kunna jämföra utbildningar med 
varandra över landsgränser. Detta har presenterats 
bland annat i publikationen Education at a Glance.
Under ett antal år var jag en av Sveriges represen-
tanter i Cedefop (European Centre for the Develop-
ment of Vocational Training) inom EU, där försök 
med prognosmetoder har testats och mycket data har 
insamlats.

Båda mina internationella uppdrag har inneburit 
många resor till Paris, Brussell, Luxembourg, Athen 
och Thessaloniki.

De sista åren i mitt yrkesliv (arbetade fram till drygt 
68 års ålder) var jag delansvarig i beräkningarna till 
regionala prognoser för Västra Götaland, Region 
Skåne och Stockholms län. 

Jag ingick även i ett regeringsprojekt kring  
”Myndighetssamverkan inom kompetensförsörjn-
ingsområdet”; ett led i Regionernas kompetensplat-
tformar.

Punkten 3.  Ett tidigt engagemang i olika solidar-
itetsrörelser ända sedan 20-års ålder (FNL m. fl.) 
kvarstår självklart mitt fokus på internationella – och 
fredsfrågor.

Varför kandiderar du till riksdagen?
Nu är jag, vid 69 års ålder, erfaren prognosmakare 
och utredare, har en gedigen utbildning och kunskap 
– och kan ägna mig åt vänsterpartiet igen.
Med bland annat mina ämnesområden (och organisa-
tionsförmåga) kan jag bidra i riksdagsarbetet.

Exempelvis har jag varit med att arrangera flera 
”Prognosdagar” om Utbildning och arbetsmarknad 
vid SCB, med deltagare från hela landet, cirka 200-
250 personer – och är van att tala inför publik.

Kan även nämna ett par inslag i TV:s ”Uppdrag 
granskning” 2009, då bland annat de s.k. stafettläkar-
na och ”raggningen” av utländska läkare granskades. 
Där deltog jag – tillsammans med representanter från 
Socialstyrelsen och Högskoleverket – analyserade 
och kommenterade problematiken och konsekven-
serna med ett otillräckligt antal utbildningsplatser på 
läkarutbildningen. Detta ledde till att antalet platser 
delvis har ökat.  Ganska uppmärksammade program!

I övrigt kan jag tillföra riksdagsgruppen:
Långt medlemskap i partiet
Erfarenhet av partiarbete på olika nivåer.
En specifik yrkesmässig kompetens där jag med 
fakta kan slåss för att:
* skapa en likvärdig skola, 
* återinvestera i mer Komvux, 
* utöka högskoleplatserna, 
* utöka undervisningstiden för studenter, 
* staten åter ska ansvara för skolan, 
* läraryrkets status ska höjas, 
* trygga anställningarna för unga, 

Även ”pensionärer” kan tillföra!



Jenny  
Bengtsson
Hotell- och 
resturangvänstern

Född: 1983

Sysselsättning:
Casino Host  
(receptionist) på 
Casino Cosmopol i 
Stockholm. Ord-
förande för Hotell- 
och restaurang-
facket avdelning 02 
Stockholm Gotland.
 

Partiuppdrag: Ordförande i Hotell- och restau-
rangvänstern. Vänsterpartiets facklig-politiska 
samordningsgrupp. Kampanjgruppen för arbets-
livskampanjen. Tidigare distriktsstyrelseledamot 
och ledamot i VU, Vänsterpartiet Storstockholm

Parlamentariska uppdrag, tidigare och nu-
varande: Inga parlamentariska uppdrag

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Arbetsrätt och arbetsmiljö: Att lyckosamt 
försvara fasta anställningar, kräva sin rätt till 
heltid eller att hävda sin rätt på arbetet är idag 
en utopi för de flesta. Sveriges arbetsmarknad 
har blivit en osäker plats både för arbetsta-
gare och seriösa företagare. Den nya arbets-
marknaden är ett resultat av den nya tiden, där 
individualisering och privatiseringar gått fram 
hand i hand med kapital- och vinstintresse - 
samtidigt som arbetstagarnas gemensamma  
skyddsvärn monterats ned. Rätten och möjlig-
heten att teckna och upprätthålla kollektivavtal 
har försämrats. Rätten att bedriva effektivt och 
kraftfullt systematiskt arbetsmiljöarbete har 
försämrats. Rätten att bedriva lokala inflytande-
frågor på sitt arbete har gjorts till en lyxhobby 
för tjänstemän i höga positioner. Konse- 
kvenserna är ödesdigra inte bara för den en- 
skilde arbetstagaren, utan också för jämställd-
heten. Idag ökar klyftorna mellan arbetare och 
tjänsteman, mellan kvinnor och män, mellan 
unga och äldre. Detta kan jag inte acceptera. 

Såväl medbestämmandelagen, lagen om  
anställningsskydd, förtroendemannalagen och 
arbetsmiljölagen skulle behöva stärkas för att 

möta den osäkra plats som arbetsmarknaden har 
blivit. Arbetstagare skulle kunna ges reella  
möjligheter till ökat inflytande på arbets- 
platserna. Det finns både stort behov och stor 
efterfrågan av en stärkt arbetsrätt. I detta vill jag 
vara drivande. 

Aktiv arbetsmarknadspolitik: Menar man allvar 
med att vilja ordna arbetsmarknaden och skapa 
verkliga förutsättningar för samhället att gå 
framåt krävs en bra aktiv arbetsmarknadspolitik. 
Det krävs en bra, orädd och träffsäker politik för 
full sysselsättning. I den politiken kan vi inte 
förlita oss på eller sätta allt hopp till att privata 
näringsidkare tar hela samhällsansvaret, så som 
den borgerliga alliansen gör. Det är faktiskt fullt 
möjligt att skapa fler arbeten, som dessutom 
behövs och gör skillnad för både grund- 
läggande samhällsbehov och miljö. Det krävs 
bara betydligt modigare politik för att nå full 
sysselsättning än rader av naiva skatte- 
sänkningar. 

A-kassan ska vara den omställningsförsäkring 
den är menad att vara. Taket i kassan måste 
höjas. Nivån måste höjas. Och kraven måste 
sänkas. Rätten till en dräglig tillvaro mellan 
arbeten ska vara självklar. Det gynnar alla. 
Det måste vara möjligt att omskola sig för att 
kunna återkomma till arbete under perioder av 
arbetslöshet. För att klara det behöver arbets-
förmedlingen stärkas och ges klara direktiv. 
Vuxenutbildningen behöver tillfogas resurser. 
Anställningsskyddet måste stärkas, både i fråga 
för den enskilda som för kollektivet. Att lätt 
göra sig av med personal på lösa grunder, slussa 
människor mellan otrygga anställningar eller 
ersätta fast personal med bemanningsanställda 
ska inte vara regel. Och knappt undantag heller. 
Rätten och möjligheterna för fackföreningar att 
teckna och upprätthålla kollektivavtal måste 
stärkas. En otrygg och oseriös arbetsmarknad 
där kollektivavtalen urholkas är både en otrygg 
nutid och framtid för alla. 
Jämställdhetspolitik och kvinnors rätt: I Sver-
ige har mycket hänt i fråga om jämställdhet 
under de senaste hundra åren. Men kampen kan 
inte sluta vid kvinnors rösträtt, eller ”rätten” 
att inte bli diskriminerad vid graviditet eller 
föräldraskap. Idag återfinns ett av de tydligaste 
tecknen på att samhället inte är jämställt i  
föräldraförsäkringens statistik. En överväldig-
ande majoritet av alla dagar disponibla för 



föräldrar att hemmavara med sina barn tas ut av 
kvinnorna. I hemmen är fördelningen självklar 
och strukturellt påtvungen: mammor tjänar  
mindre än pappor. Kvinnor mindre än män. 

Många kan dessutom inte heller arbeta heltid 
när samhället brister i att ansvara för grundläg-
gande rättigheter så som förskola under arbets-
tid. Detta drabbar ofta kvinnor och resultatet blir 
ett ännu större lönegap mellan könen. 

Bakom både samhällets och arbetsmarknadens 
klyftor mellan könen ligger en normstruktur 
som ingen gagnas av, men som upprätthålls av 
tradition och praxis i brist på annat, i brist på 
bättre vetande. Strukturen ger kraftigt uttryck 
i samhällets olika behandling av kvinnor och 
män, i det sexualiserade våldet mot kvinnor, 
i den tillåtna (ibland sorgligt påhejade) och 
utbredda sexismen och i hemmens fördelning 
av obetalt arbete. Kvinnor har en generell sämre 
ställning och status på arbetsmarknaden än män. 
Vi kan aldrig låta kön sätta lön. Det går att styra 
detta politiskt för att snabba på utjämningen. Ett 
jämställt samhälle tjänar alla på.

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Idag kan vår arbetsmarknad kännetecknas vid 
en experimentverkstad för politiska beslut. 
Beslut som ofta fattats av människor som aldrig 
varit i nämnvärd kontakt med arbetsmarknadens 
parter, än mindre med lokala fackliga organ-
isationer, på arbetsplatserna, på golven, i verk-
samheterna och företagen. Jag är en vanlig 
arbetstagare, en facklig representant, en kvinna. 
Jag känner väl till den svenska modellen. Jag 
agerar i den varje dag för att förbättra livsvillkor 
för arbetare. Jag tackade ja till att bli nomin-
erad till riksdagen för att få chansen att påverka 
politiken i en mer arbetarevänlig riktning. För 
att möjliggöra likaberättigande på människors 
arbetsplatser och för att skapa förutsättningar 
för riktiga och hållbara förändringar genom 
politiska beslut.

Jens Holm
Enskede

Född: 1971

Sysselsättning:  
Sociolog, journa-
list, riksdags- 
ledamot

Partiuppdrag: Riksdagsledamot

Parlamentariska uppdrag: Riksdagsledamot, 
MEP 2006-2009, tidigare FS-ledamot Ung vän-
ster och DS-ordf Ung vänster Uppsala län.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Miljö/klimat (där jag också inkluderar 
djurrätt). Rättvisa (globalt och i Sverige samt 
mellan män och kvinnor: feminism!). Välfärds-
frågor (nej till vinster, förbättra skolan, vården, 
omsorgen, kollektivtrafiken m m)

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag vill fortsätta att utveckla partiets miljö- och 
klimatpolitik. Jag tycker att jag har lyckats väl 
att föra ut partiets politik på det här området; 
göra politiken trovärdig och allmänt omtyckt.
Jag vill göra allt jag bara kan för att avsätta bor-
garregeringen och göra Vänsterpartiet stort.
Jag tycker också att vi har en stor utmaning att 
synas mer i ”Stockholmsfrågor”; att sätta fokus 
på ex.vis bättre och billigare kollektivtrafik, 
cykelpolitik, peka på hur våra välfärdssatsningar 
gör Stockholm mer rättvist, grönt och jämställt. 
Jag tror vi har fantastiska möjligheter att synas 
mer i Stockholm och att växa mycket här. Alla 
stockholmare som vill ha en modern grön rätt-
visepolitik borde rösta på oss, inte MP (som är 
för höger) och inte S (som är för gammaldags 
och inte tillräckligt grönt). Jag tror ärligt och 
uppriktigt att vi har ett gyllene läge att göra ett 
fantastiskt Stockholmsval!



Jonas Lundgren
Hässelby-
Vällingby

Född: 1991

Sysselsättning 
Politisk sekreterare 
för Vänsterpartiet i 
Sollentuna

Parlamentariska uppdrag: Ersättare i Stock-
holm norra Etiska Djurförsöksnämnd, avdelning 
2. Arbetar som politisk sekreterare i Vänster-
partiet Sollentuna. Ledamot av Vänsterpartiet 
Lidingös kommunpolitiska grupp.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? - Kulturpolitik - Antirasistiskt arbete  
- Mediepolitik

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Min övertygelse är att det behövs unga 
ledamöter av landets parlament. Dessutom 
behövs människor som är initierade inom olika 
sakpolitiska områden. I mitt fall gäller det 
kulturpolitik där jag bland annat driver Kultur-
politikbloggen, Sveriges enda blogg enbart om 
kulturpolitik. Dessutom tycker jag helt enkelt att 
uppdraget som riksdagsledamot verkar väldigt 
spännande och stimulerande. Vidare handlar det 
om hur Sverige (och världen) slits isär av inbill-
ade och faktiska motsättningar mellan männi-
skor, mellan fattiga och rika (faktisk), mellan 
män och kvinnor (faktisk), mellan svenskar 
och invandrare (inbillad), mellan västvärlden 
och exempelvis de arabiska länderna (faktisk). 
Sverige behöver ett starkt socialistiskt och 
feministiskt alternativ och Vänsterpartiet är det 
alternativet. Jag vill vara med och bygga det 
alternativet ännu starkare och jag tror att min 
kompetens kan komma till nytta i arbetet i riks-
dagsgruppen. 

Jonas Sjöstedt
Birka-Vasa

Född: 1964

Partiuppdrag:  
Partiordförande

Parlamentariska uppdrag: Tidigare ledamot av 
kf i Umeå och EU-parlamentet i elva år. Nu  
riksdagsledamot

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Välfärd, arbete, feminism och miljö 

Varför kandiderar du till riksdagen? För att jag 
vill vinna valet 2014 och får en ny regering med 
starkt vänsterinflytande

Karin Rågsjö
Vita Bergen 

Född: 1955

Sysselsättning: 
Kommunikations-
strateg på SMI

Partiuppdrag: Kommunfullmäktige Stockholm. 
Vice gruppledare, vice ordf. i arbetsmarknad-
snämnden, Partistyrelsen.

Parlamentariska uppdrag: Stockholms fullmäk-
tige ordinarie sedan 2006. Ersättare 2002-2006 
Tidigare i Stadsdelen Södermalm, även ord-
förande i partiföreningen Vita bergen 1997-2002

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? • Socialpolitik • Utbildningspolitik  
• Arbetsmarknadspolitik. Och den politik som 
leder till minskade klyftor.

Varför kandiderar du till riksdagen?
Anser att jag kan tillföra ett storstadsperspektiv 
på de frågor jag skulle vilja driva. Jag har stor 
erfarenhet av parlamentariskt arbete och att 
driva opinionsarbete utifrån politiska sakfrågor. 
Jag anser att jag med den bakgrund jag har och 
med de nätverk jag har inom olika områden 



skulle kunna göra mycket gott arbete för  
vänstern.

Anser att Stockholmsfrågor måste synas tydlig-
are i det nationella arbetet.

Kerstin Burman
Hammarby-
Skarpnäck

Född: 1982

Sysselsättning: För-
bundsjurist på fack-
ets jurdiska byrå, 
LO-TCO Rättskydd

Partiuppdrag: På grund av flytt har jag i år 
avgått från mina tidigare uppdrag i Solna, bland 
annat som ordförande för föreningen. 

Parlamentariska uppdrag: Ledamot av Solna 
Stads likabehandlingskommittée för V.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Våra sociala försäkringar (sjuk-,  
arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringen) 
som är en förutsättning för facklig organisering 
och starka arbetstagarrättigheter och som nu 
har utarmats. Jag har gedigna kunskaper i dessa 
försäkringar och dess påverkan på arbetsrätten 
och arbetsmarknadspolitiken, något jag arbetar 
med dagligen. 
Jämställdhetsfrågor/feminism – ett perspektiv 
som helt fått stryka på foten i och med borgar-
nas politik

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag tror 
att riksdagen tjänar på starka vänsterröster som 
hörs och vrider debatten till vänster. Jag hörs 
gärna. Jag tror iofs att jag skulle göra ett bra 
arbete, även om jag mest ställer mitt namn till 
förfogande för en plats längre ned på listan.

Lina Hjorth 
Älvsjö-Hägersten

Född: 1979

Sysselsättning: 
Fiskal (domare 
under utbildning) 
på Förvaltningsrätt/
Kammarrätt

Partiuppdrag: Nuvarande: Stockholms- 
distriktets miljö- och klimatutskott. Tidigare: 
Distriktsordförande för Ung Vänster Stor- 
stockholm 1998-2003, Ung Vänsters förbunds-
styrelse 2 kongressperioder, Vänsterpartiet 
Storstockholms distriktsstyrelse, ett antal lokala 
klubbar och partiföreningsstyrelser m.m.

Parlamentariska uppdrag: Nämndeman i Mi-
grationsdomstolen

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Klimat/miljö: Det finns ingen fråga som 
är så brinnande akut som klimatfrågan. Jag vill 
verka för att Vänsterpartiet blir en ännu starkare 
kraft i arbetet för en klimatomställning som 
förenar en hållbar framtid med social rättvisa. 

Feminism: Har varit min stora fråga sedan 
tonåren. På 90-talet var jag en av de som drev 
Ung Vänsters feministiska arbete med bl.a. jäm-
ställdhetsgrupper och självförsvar, jag har läst 
genusvetenskap på universitetet och försöker att 
hålla mig uppdaterad på feministisk praktik och 
teori.

Socialpolitik: Högerns demolering av våra 
socialförsäkringssystem är, förutom att vara 
bedrövligt upprörande, också områden jag 
arbetat med som jurist i många år och därför har 
ett extra intresse av.

Varför kandiderar du till riksdagen? De senaste 
5 åren har jag lagt hela mitt politiska engage-
mang på klimatfrågan i olika former och inom 
olika organisationer/föreningar, allt från arbete 
mot Förbifart Stockholm till föreläsningar på 
skolor och stora nationella och internationella 
samarbeten med olika miljö- och klimatorgani-
sationer. Jag skulle vilja vara en del av ett  
Vänsterparti som blir vassare i klimatdebatten 



och jag tror att vi har goda förutsättningar att nå 
dit!

Linnea  
Lööf Erraji
Södertälje

Född: 1993

Sysselsättning: 
Studerande och 
butiksbiträde.

Partiuppdrag: Ordförande för Ung Vänster 
Södertälje, Arbetsgruppen antirasistiskt arbete – 
Ung Vänster Storstockholm

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Skolpolitik: Jag anser att det är viktigt 
att förbättra skolan. För att förbättra utbildn-
ingsnivån och minska arbetsrelaterad stress 
för lärare bör man minska klasserna och öka 
lärartätheten. Elever som behöver extra hjälp 
ska även kunna få det för att kunna utvecklas i 
bästa mån. 

Jag vill även se att skolorna förstatligas, då alla 
skolor ska vara likvärdiga. Många lärare vitt-
nar idag om att kommuner inte tar sitt ansvar, 
att det är olikt från kommun till kommun. Då 
kommuner har brustit i ansvaret behöver man 
sätta ner foten och förstatliga skolorna för bättre 
insyn.

Bostadspolitik: Det råder idag en bostadsbrist 
och jag anser att det är ytterst viktigt att bygga 
fler billiga hyresrätter. Idag ombildas flertal 
hyresrätter till bostadsrätter och vår allmännytta 
säljs ut, det bör stoppas. Vi behöver även ett in-
vesteringsstöd som en stödåtgärd – detta hjälper 
att bygga billiga och miljövänliga hyresrätter.

Välfärden: Det är viktigt att ha en fungerade 
välfärd för att alla ska kunna ha en dräglig var-
dag. Vi måste stoppa vinstintresset, vi bevittnar 
idag att vinstintresset går före kvalité, säkerhet 
och vård. Våra behov ska sättas först och det 
ska inte förekomma några vinstintressen över-
huvudtaget.

Varför kandiderar du till riksdagen? Politik 
är att vilja göra en förändring och bidra till ett 

bättre samhälle. Jag är hängiven, motiverad och 
beslutsam för att driva vår politik framåt. Jag 
anser att det är viktigt att Vänsterpartiet repre-
senteras av olika åldersgrupper, kön m.m för att 
kunna få allas perspektiv. 

Jag har sett samhällets orättvisor, upplevt  
klassamhället och detta gör mig ännu mer  
motiverad för att göra förändringar då detta 
handlar om människors livssituation. 

Det är viktigt att man når ut till alla väljare samt 
målgrupper och jag anser att jag kan bidra till 
att göra det.

Linus Kyrklund
Kungsholmen

Född: 1962

Sysselsättning: 
Handläggare/ jurist, 
DO

Partiuppdrag: Styrelsemedlem i V – Kungshol-
men; Styrelsemedlem i Bromma-föreningen 
(tidigare)

Parlamentariska uppdrag: Ersättare i sdf Bro-
mma 2002, Ersättare, SLL - landstingsfullmäk-
tige, 2002-2006, Locum styrelse - 2003 – 2006, 
Skattenämnden, Företagsskattekontor - 1999-
2004, Skattenämnden, skattekontroll 3 - 2005-
2006

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? - Välfärden – inga vinster i Välfärden. - 
Anti-diskriminering & Jämställdhet. - Bort med 
Fas 3 - behandla arbetslösa som människor.

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag vill få möjligheten att förändra hur det 
nuvarande svenska samhället ser ut. Jag har 
alltid ansett att människors lika värdesprincipen 
borde också prägla det politiska beslutet. De 
senaste åren har vi bevittnat förändringar i det 
svenska samhället som har bara syftat till en 
mycket olycklig samhällspolarisering i sam-
hällsskikt där de som redan var “förlorare” har 
blivit alltmer utstötta - i samhället, i vården, på 
arbetsmarknaden. Det enda sättet att bidra till en 



förändring är att bli engagerad. Jag kandiderar 
till Riksdagen eftersom jag vill direkt få arbeta 
med denna förändring, där den största kampen 
kommer att äga rum.

Lorena Delgado
Skärholmen

Född: 1974

Sysselsättning: 
kvalitetsingenjör

Partiuppdrag: Distriktsstyrelsen, arbetsgrupp 
strukturella hinder, gruppstyrelsen, ordförande  
Vänsterpartiet Skärholmen

Parlamentariska uppdrag: ersättare Skär- 
holmens stadsdelsnämnd

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Diskriminering. Minoritetsfrågor, både i 
Sverige och andra länder. Vattenfrågor, försörj-
ning och teknik.

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag tycker 
om att arbeta brett, jag skulle kunna bidra med 
att ta in olika gruppers röster och få dem att 
vara delaktiga. Jag vill också lyfta frågan om 
diskriminering och utanförskap är mer, Sverige 
förlorar mycket på att det ser ut som det gör 
idag.

Maria Hannäs 
Hammarby-
Skarpnäck

Född: 1953

Sysselsättning: 
Jourhandläggare. 
Dvs bistånds- 
bedömare på 
obekväm arbetstid 
i Stockholms stad, 
Äldreförvaltningen, 
Stockholms  
Trygghetsjour.

Partiuppdrag: har varit ordförande och styrelse-
ledamot i partiföreningen Skarpnäck, i olika 
omgångar, men det var längesedan nu. DS i 
Storstockholm under ett år. Valberedningar. 

Parlamentariska uppdrag: nuvarande;  
Kommunfullmäktige Stockholm ledamot, stads-
byggnadsnämnden ledamot, Stockholmshem 
AB bolag i staden, ersättare. Tidigare; ersättare 
Stockholms läns landsting och olika nämnder 
där under 1980-talet, Stockholms stad olika  
uppdrag från 1994-2013 bland annat social- 
distrikt 7 samt ordförande i Hammarby Stads-
delsnämnd och vice ordförande i Skarpnäcks 
sdn och ledamot. Jag har även varit vice ord-
förande i Stockholms kommunfullmäktige i ca 
2 år (presidiet) i övrigt stadsbyggnadsnämnd, 
stadsmuseinämnd, Idrottsnämnd, stadsbyggnads 
nämnd igen, Stockholmshems styrelse, samt 
ordförande i Kommunstyrelsens handikappråd. 
Demokratiberedningen och kanske något mer. 

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Bostadspolitik/samhällsplanering
Äldreomsorgen och med flera näraliggande 
frågor/funktionshinder/psykiatri
Miljö-och klimatfrågor

Varför kandiderar du till riksdagen? Eftersom 
jag inte kandiderar till kommunfullmäktige 
2014 (det är dags för nytt folk där) så anser jag 
att min kompetens kan vara bra för partiet. Jag 
är också relativt känd i Stockholm och drar  
mycket namn. Till V. Jag tycker att jag behövs 
där! Och för att jag med min breda erfarenhet 
på många olika områden han tillföra gruppen en 
bred kompetens och ett Stockholmsperspektiv 



från såväl kommun som landsting. Jag har även 
erfarenhet från boende i andra kommuner än 
Stockholm.

Mats Einarsson
Botkyrka

Född: 1960

Sysselsättning: 
Kommunalråd 

Partiuppdrag: DS och dess VU, PS

Parlamentariska uppdrag: Nuvarande: KF, KS, 
gruppledare, kommunalråd och ordförande i 
socialnämnden, vice ordförande i personalut-
skottet, vice ordförande i arbets- och närings-
livsberedningen, valnämnden, demokratibered-
ningen, Botkyrka stadsnät AB:s styrelse (ers.), 
dialogforum Grödinge, juryman i tryckfrihets-
mål. Tidigare (urval): Ordförande tekniska 
nämnden 2007-2010, riksdagsledamot 1998-
2006, KF sedan 1989, åtskilliga nämnduppdrag.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Konstitutionella frågor (grundlag, val-
system, demokratiutveckling m.m.). Kultur-
frågor. Internationella frågor, MR-frågor.

Varför kandiderar du till riksdagen? Mitt 
förstahandsval – i den mån jag får välja – är att 
fortsätta med kommunalpolitiken i Botkyrka. 
Men om valberedningen skulle få för sig att  
vilja sätta mig på en ”valbar” plats så är jag 
beredd att allvarligt överväga det. Det skulle 
onekligen vara spännande att göra comeback 
i riksdagen, gärna som ordförande för Konsti-
tutionsutskottet (eller vice ordförande om vi 
hamnar i regeringen) 

Mikael  
Gustafsson
Nynäshamn 

Född: 1966

Sysselsättning:  
Just nu EU- 
parlamentariker. 
Det är ju inte ett 
yrke, men dock en 
sysselsättning som 
heltidsarvoderad 
förtroendevald.

Partiuppdrag: EU-parlamentariker; ersättare i 
V-Nynäshamns styrelse

Parlamentariska uppdrag: Se förra frågan; 
dessutom har jag varit kommunpolitiker i 15 
år, omfattande ca 20 olika kommunala uppdrag 
Tyresö och Nynäshamn, t.ex. som kommunfull-
mäktigeledamot.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Först vill jag framföra att jag driver de 
frågor som partiet vill att jag ska driva. Jag sitter 
ju inte i ett parlament för att driva mina egna 
frågor, utan för att företräda partiets värderingar 
och politik. Men de frågor jag själv är mest in-
tresserad av och även har störst kunskaper i, är 
framförallt tre: 1) feminism, 2) miljö/trafik och 
3) ekonomiska frågor. Sen har jag även ett stort 
intresse för internationella utvecklingsfrågor.

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag är idag 
EU-parlamentariker och trivs väldigt bra med 
det. Det är otroligt roligt! Jag kom in mitt i en 
mandatperiod och tror att jag fortfarande har 
mycket kvar att ge, vilket gör att jag står till 
förfogande om partiet vill. Men om så inte blir 
fallet vore det också väldigt spännande att få 
representera partiet i riksdagen. Jag har lång er-
farenhet av parlamentariskt arbete och har även 
stora kunskaper om riksdagens arbete tack vare 
min tid som politisk sekreterare i riksdagen.



Mikael von  
Knorring
Hammarby-
Skarpnäck 

Född: 1976

Sysselsättning: 
Politisk sekreterare 
(partikansliet)
 

Partiuppdrag: Sitter i ekoekogruppen. 
 
Parlamentariska uppdrag: Inga

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Klimatfrågan, informations- och 
teknikfrågorna och antirasism.

Varför kandiderar du till riksdagen? För att 
det ger en del särskilda möjligheter att delta 
i valrörelsen 2014. Jag vill gärna se till att 
Vänsterpartiet kan ge bra svar på nätfrågorna i 
valrörelsen, som en del kommer prioritera högt. 
En plats som riksdagskandidat betyder t ex att 
det är snäppet enklare att få plats i debatter. I de 
sammanhangen signalerar det också att Vänster-
partiet innehåller folk som kan nätfrågorna och 
vill jobba med dem. 

Mohibul  
Ezdani khan
Hässelby-Välling-
by

Född: 1955

Sysselsättning: Postanställd (arbetar 90 % fack-
ligt)

Partiuppdrag: Ordförande Hässelby-Vällingby 
föreningen.

Parlamentariska uppdrag: Ersättare i Stock-
holm stad 2004, första ersättare i Stockholms 
läns landsting 2006. Ledamot kultur och utbild-
ningsförvaltning 2006 (SLL). Nämndeman Svea 
hovrätt och förvaltnings domstol.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Arbetsrätt, integration och utrikespolitik.

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag anser 
att jag har den erfarenhet och kunskap som kan 
bidra till de tre politiska frågor som jag har 
nämnt tidigare och detta avgörs i riksdagen. Jag 
vill vara med och bidra till en politik som är ett 
tydligt alternativ mot alliansen.
Som en riksdagsledamot vill jag vara med och 
forma ett nytt och mer rättvist samhälle som vi 
idag saknar.

Niclas Dimander
Upplands Väsby

Född: 1965

Sysselsättning: 
Tågvärd

Partiuppdrag: Inga än men är villiga att ta alla 
de uppdrag jag erbjuds

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Vård/omsorg, skola, familjepolitik, trafik

Varför kandiderar du till riksdagen? Efter alla 
år med samlade erfarenheter från livet och  
arbetsmarknaden så ser jag möjligheten att på 
ett reellt sätt kunna påverka, förändra och  
förbättra vårt gemensamma samhälle. 



Nooshi 
Dadgostar
Botkyrka

Född: 1985

Sysselsättning: 
Student

Partiuppdrag: Valberedare för V Botkyrka och 
kampanjgruppen Alby är inte till salu. Ersättare 
i partistyrelsen.

Parlamentariska uppdrag: Följande kommunala 
uppdrag i Botkyrka kommun: ersättare i utbild-
ningsnämnden, vice ordf. i dialogforum Tumba, 
styrelseledamot i Botkyrkabyggen, ersättare i 
fullmäktige. 

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? 1. Utbildningsfrågorna är centrala både 
för att få ner arbetslösheten och för att fortsätta 
vara en nation som konkurrerar med kunskap 
istället för löner.  En av arbetarrörelsens viktig-
aste fråga är att hitta tillbaka till en sammanhål-
len skola med högt kunskapsinnehåll.

2. Bostadsfrågorna har engagerat mig mycket 
den senaste tiden i och med kampanjen Alby är 
inte till salu. För att behålla den höga bostads-
standard vi är vana vid kommer det bli allt vikti-
gare att arbeta för en expansion av allmännyttan 
och ett stopp för ombildningar. 

3. Arbetsmarknadsfrågor har jag bra koll på dels 
genom min utbildning dels genom mitt arbete 
på Handels avdelning 20. En fråga som på ett 
bra sätt kan användas i vår argumentation kring 
vinster i välfärden. På det sättet kan vi sätta vår 
prägel på en fråga som alla partier vill för- 
knippas med.

Varför kandiderar du till riksdagen? För att jag 
tror att partiet har väldigt stor potential i södra 
länet och att vi skulle kunna vinna mycket på 
att ha ett starkt namn från Botkyrka. I dagsläget 
förknippas vi exempelvis med försvarandet av 
allmännyttan och vikten av att lyssna på hyres-
gästerna i samband med utförsäljningarna i 
Alby. Frågor som stockholmarna (enligt  
undersökningar) uppfattar både som viktiga och 
positiva. 

Olga Lännevall 
Fedorina
Norrtälje

Född: 1975

Sysselsättning:  
Ungdomshand- 
ledare för ensam-
kommande  
flyktingbarn 

Partiuppdrag: ordförande i Norrtälje parti-
förening; ledamot i Klimatnämnden (Norrtälje 
kommun); ersättare i DS Storstockholm; är med 
i valgruppen i Norrtälje partiförening

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? 1. klimat och miljö/energi 2.bostäder  
3. integration/mänskliga rättigheter

Varför kandiderar du till riksdagen? För att jag 
vill bidra till de förändringarna som vårt sam-
hälle behöver, fram för allt klimatomställning 
och situationen i bostadsfrågan.

Patrik Bergvall
Handelsvänstern

Född: 1981

Sysselsättning: 
Handläggare för 
industrisektorn 
globalt på LO-TCO 
Biståndsnämnd 
sedan våren 2009, 
föräldraledig juni 
2013-Mars/April 
2014

Partiuppdrag: VIF-styrelse 2010-idag 
Storstockholms DS 2012 och 2013 (inklusive 
olika utredande/rapportskrivande grupper)
Föreningsstyrelse Kungsholmen 2010-2011 
Handelsvänsterns styrelse 2012
Fred och Solidaritetsutskottet 2011-2012

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? 1. Välfärdens uppbyggnad inom vilket jag 
ser vinster som en av de stora frågorna som be-
höver tas om hand mer eller mindre omgående. 
Men för att behålla det demokratiska inflytandet 
över vår välfärd, och folkets förtroende (inklu-



sive vilja att betala skatt) behöver mer välfärds-
rättigheter tillhandahållas av och utföras av stat 
och kommun. Genom att använda ett aktivt 
ägande tror jag att man genom stat och kom-
mun kan konkurrera med andra utförare inom 
vård, skola, el, telefon, kollektivtrafik, bostäder, 
och på så sätt ta demokratisk kontroll över fler 
grundläggande rättigheter/service.

I detta arbete finns tydliga Stockholmsfrågor 
som behöver drivas, bland annat behöver regler 
för byggande och upplåtelserätter läggas tydli-
gare så att inte olika regler i olika kommuner 
ställer till det. Det är också viktigt att det finns 
mycket tydliga krav kring andel hyresrätter,  
hyror och t.ex. dagisplatser. Även kollektiv-
trafiken i Stockholm behöver bli en nationell 
fråga, dels för att investeringarna behöver 
komma från staten, men också ur ett miljö-
perspektiv.

Det är också tydligt att det finns ett fackligt, 
arbetsrättsligt perspektiv på dessa frågor då 
konkurrensen mellan företag inom den privatis-
erade välfärden pressar löner/arbetstider/arbets-
belastning. Detta i sin tur har en tydlig koppling 
till jämställdhet. Så frågan innefattar mycket, 
men är därför intressant och helt grundläggande 
för oss som socialistiskt och feministiskt parti.

2. Arbetsrätt/handelsfrågor i ett internationellt 
perspektiv. Rätten till schysta villkor i arbets-
livet i ett internationellt perspektiv är vad jag 
jobbar med och kan absolut mest om. Detta 
inkluderar handelsfrågor, internationell/EU-
rätt men också globala fackliga strategier och 
globala avtal (ILO etc.) 

Den globala fackliga rörelsen ligger i många 
områden före den svenska i hur man organ-
iserar och mobiliserar folk, men också i hur 
man genom fackliga strategier kan bidra till en 
inkluderande välfärd. Detta eftersom de värsta 
avarterna av globaliseringen drabbar framförallt 
fattiga länder värst. Där finns de värsta exem-
plen av människohandel (både för arbete och 
sexuellt utnyttjande), slaveri, frizoner, barn-
arbete, miljöförstöring, skövling av nationella 
rikedomar etc. Vi i Sverige och EU har liknande 
problem som kommer att bli värre, vi kan lära 
oss mycket samtidigt som vi har ett ansvar att 
använda den makt vi har i EU/FN/ILO och som 
nation att använda biståndsbudgeten (delar av) 
för detta samt vara tydliga i handelsregler, avtal 

etc. att bidra till att minska de värsta avarterna i 
andra länder. 

Även här finns det en mycket tydlig feministisk 
koppling, då de som alltid drabbas värst är kvin-
nor (och i dessa fall också etniska minoriteter). 
Att lyfta den globala handels/handelsobalansen 
ur ett jämställdhetsperspektiv är väldigt viktigt 
och något som tyvärr sällan görs, utöver traf-
ficking (som naturligtvis ska fortsätta bekäm-
pas). 

Detta engagemang och kunskap gör att jag  
jobbar på LO-TCO och sitter för mitt 3 år i VIFs 
styrelse. Jag tror att jag kan bidra till Vänster-
partiets arbete med dessa frågor och även föra 
frågorna framåt genom riksdagsarbete. Jag 
skulle inom detta område komplettera Hans 
Linde och Jenny Bengtsson/Josefin Brink om de 
blir (om)valda.

3. Idrottspolitik. Under de senaste 20 åren, men 
er intensivt under borgerligt styre har vi i  
Sverige satsat mer pengar och energi på eli-
tidrottens jippon. EM, VM, OS osv. Är visserli-
gen stora händelser som kan ge viss reklam för 
Sverige, men man ar helst slutat bidra till upp-
byggnaden av breddidrott. Stödet till föreningar 
inom alla sorter har minskar, både vuxna och 
barn behöver lägga allt mer egna medel på idrott 
och motion. Framförallt i Stockholm har detta 
blivit ett enormt problem, bara antalet fotbolls-
planer som behövs för de aktiva ungdomarna 
ska kunna träna på vettiga tider är 70. Detta 
gör att många klubbar prioriterar herridrott och 
elitsatsningar samtidigt som många familjer 
inte har råd att låta sina barn idrotta/motionera 
på fritiden. Skolorna, främst de privata, saknar 
också tillgång till gymnastiksalar etc.

Detta behöver åtgärdas och göras utifrån ett 
rättighetsperspektiv, med skattefinansiering/
subventionering. På så sätt kan vi bygga upp en 
breddidrott där både kvinnor/män och flickor/
pojkar har möjlighet/tillgång/råd till en menin-
gsfull fritid.

Vidare har en populistisk hållning gentemot 
supportrar bidragit till att även V diskuterat dub-
belbestraffning av ”huliganer”. Nästan  
3 000 000 personer besöker svensk fotboll, och 
hockeyn har åtskilliga 100 000-tals besökare. 
Här finns en kultur som alla har råd med,  
organisering sker underifrån och berg förflyttas 



av frivilliga krafter och ger massor av glädje 
och spänning i folks liv. Vi behöver bli partiet 
som företräder även publiken/supportrar. Bidra 
till att alla känner sig säkra, att priserna hålls 
rimliga, att klubbar inte faktureras för polisin-
satser osv. 

Jag tror att jag med min kunskap kring detta 
kan bidra till att vi blir partiet för idrott för alla, 
både för utövare och supportrar.

Varför kandiderar du till riksdagen?
För något år sedan fick jag frågan av en kollega 
som undrade om jag tänkte ställa upp. Då blev 
jag förvånad, men efterhand har tanken växt och 
ju närmare vi kommit tiden för nominer- 
ingar har jag kommit farm till att jag faktiskt 
tror att jag har något att bidra med. Utifrån 
bland annat de frågor jag listat ovanför, mitt 
fackliga engagemang, mitt föreningsarbete 
och arbetsförmåga tror jag att jag skulle kunna 
komplettera vår riksdagsgrupp på ett mycket bra 
sätt. 

Jag har också funderat på vilka eventuella väl-
jare jag skulle kunna attrahera till partiet, och 
jag tror att jag utifrån min klassbakgrund och 
mitt supporterskap på allvar kan vara med och 
konkurrera om röster bland män och kvinnor 
inom LO-kollektivet som annars skulle kunna 
tänka sig rösta på SD eller inte alls.

Pia Ortiz  
Venegas
Salem

Född: 1965

Sysselsättning: lärare

Partiuppdrag: Har tidigare suttit i distriktssty-
relsen, landstingsgruppens grupp-styrelse och i 
antirasistiska utskottet.

Parlamentariska uppdrag: (Jag är lite osäker på 
de exakta årtalen) Salems kommun: Fullmäk-
tige 2002-2013, kommunstyrelsen 2006-2012, 
kultur- och fritidsnämnden 2003-2006, social-
nämnden 2006-2010, valnämnden 2010-2013.
Stockholms läns landsting: Fullmäktige 2006-
2013, södra sjukvårdstyrelsen 2006-2010, 
beredningen för färdtjänst- och tillgänglighets-
frågor 2010-2013.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? - Återuppbyggnad av offentlig sektor: 
bostäder, vård, skola och stopp för privata  
vinster i välfärden. - Antirasism och arbetet 
för att ingen människa ska behöva leva utan 
identitet och rättigheter i vårt land. - Handikapp-
frågor och ett samhälle tillgängligt för alla

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag tror att 
jag skulle kunna göra skillnad! Jag brinner för 
politiken och har massor av energi att kämpa för 
förändring!



Rashid  
Mohammed
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Född: 1960

Sysselsättning: Bit. Enhetschef på ekonomiskt 
bistånd, Hässelby - Vällingby stadsdelsförvalt-
ning

Partiuppdrag: Sitter som ersättare i repskapet 
för Stockholms Stad samt viceordförande för 
Tensta/ Rinkeby/Spånga förening

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? 1. Vinster i Välfärden - är en fråga som 
debatteras flitig både i samhället stort och inom 
Västerpartiet. Jag är väldigt kritiskt mot privat-
isering av verksamheterna i välfärden. Idag ser 
vi hur privatisering av vården missgynnar de 
svagaste grupperna i samhället t.ex. att vård-
centralerna säljs till privata aktörer som har 
intresse att öka vinsten av verksamheten och 
inte tar hänsyn till kvalitet på verksamheten 
samt patientens omsorg. Jag som bor och verkar 
Stockholms förort ser jag hur allt fler vård-
centraler läggs ner och startar nya vårdcentraler 
som bedrivs av privata aktörer som läggs ner 
inom loppet av 1-2 år.  Jag har jobbat tidigare 
som enhetschef på boende för ensamkommande 
flyktingbarn. Jag har skickat över en miljon 
kronors faktura per månad till den kommun som 
placerar flyktingbarnen på boendet samtidigt 
som vi som jobbade på boendet var under-
bemannat, all vinst fördelades en gång per år 
till ägarna. Som vänsterpartist säger jag nej till 
vinst i välfärden. 

2. Socialförsäkring är ett område som jag är in-
tresserad av. Skället är att jag i mitt arbete dag- 
ligen träffar flera medborgare som är ut-
försäkrade båda från sjukersättningssystemet 
och arbetslöshetsförsäkringen. De vänder sig 
till kommunen för att klara sin försörjning trots 
att de antingen är sjuka eller inte klarar sig med 

den låga A-kasse-ersättningen de får. För att 
dessa medborgare ska klara sin försörjning så 
behövs det ett nytt socialförsäkringssystem som 
ser individens behov av ekonomisk trygghet och 
att försäkringssystemet ska var omställnings-
försäkring.

3. Integrationspolitiken är ett område som jag 
intresserar mig för och den har urholkats tycker 
jag sedan alliensen kom till makten. Jag träffar 
dagligen i mitt arbete och privat nya svenskar 
som är besvikna över det så kallade etablerings-
systemet som alliensen infört. Etablerings- 
programmet leder inte till arbete eller fortsatta 
studier för de deltagande i programmet. I stället 
hamnar deltagarna rakt in i arbetslöshet som  i 
sin tur leder till att deltagarnas behov av eko-
nomiskt bistånd från kommunerna ökar. Det är 
dags att skrota etableringsprogrammet. 

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag kand-
iderar till riksdagen för Vänsterpartiet i Stock-
holms län. Därför att jag tycker att jag vill bidra 
med att skapa förutsättningar för de sjuka,  
arbetslösa och gamla samt ungdomar som har 
lidit under 8 år av allianspolitik. Min upp-
fattning är liksom flera tusen andra svenskar att 
säga nej till privatisering av offentliga tjänster 
och ja till att minska klyftorna i samhället, 
sänka skatten för kooperativa verksamheter. För 
att förbättra klimatet behövs det minskning av 
utsläppen genom att öka utbyggnaden av järn-
vägar och höja skatten på tunga lastbilar.

I Sverige behövs det fler som engagerar sig 
i internationella arbeten, särskild demokrati-
sering och demokratiska processen i de länder 
som har haft långvariga inbördeskrig. Och hur 
vi som har det bättre kan bidra till att stödja 
demokratiska krafter som finns i dessa länder. 
Grupper som har särskilda behov i dessa länder 
är ungdomar, kvinnor och barn. Det räcker inte 
bara att skicka biståndsmedel som med stor 
sannolikhet hamnar i krigsherrar och korrupta 
regimmedlemmars fickor. Det är bättre att satsa 
ungdomar och ge resurser som ger möjlighet 
att lära sig demokratiska system och hur god 
samhällsstyrning fungerar. Risken bli annars att 
ungdomarna hamnar hos fanatiska miliser som 
har inget annat syfte än att inbördeskriget och 
kaoset fortsätter. 



Rodrigo Arce
Hammarby-
Skarpnäck

Född: 1960

Sysselsättning: MR-Demokrati rådgivare/hand- 
läggare inom utvecklinsgs- 
samarbete

Partiuppdrag: ledamot i föreningens val- 
beredning

Parlamentariska uppdrag: nämndeman Stock-
holms Tingsrätt, Södertörns tingsrätt sedan 1998

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Internationella och solidaritetsfrågor, 
Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Miljö och 
framtidsfrågor. Jämställdhetsfrågor och
Utbildningsfrågor

Varför kandiderar du till riksdagen? Utifrån 
min erfarenhet och som sann socialist vill jag 
bidra och påverka politiken till förmån för de 
mest svaga i samhället samt öppna vägen för att 
bygga upp ett helt nytt Sverige där solidariteten, 
jämlikheten, rättvisan, demokratin, socialismen 
och jämställdheten mellan könen härskar.

Sait Yildiz
Södertälje

Född: 1963

Sysselsättning: Lärare

Partiuppdrag: Ordförande för Vänsterpartiet i 
Södertälje

Parlamentariska uppdrag: 2:e vice ordf. i  
kommunfullmäktige och ersättare i kommunens 
utbildningsnämnd mellan 2006 och 2010. 1a 
vice ordförande i kommunfullmäktige och  
styrelseledamot i kommunens bostadsbolag 
(Telge bostäder) 2010-idag med uppdrag till 
2014.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? 1) Bistånd och internationella frågor 
såsom mänskliga rättigheter, demokratifrågor, 
minoritets- och kvinnofrågor med anknytning 
till Mellanöstern. 2) Arbetsmarknad. 3) Migra-
tions- och integrationsfrågor och hur vi upp-
rätthåller en politik på områdena, som återför 
Sverige till att bli ett gott exempel på ett humant 
system.

Varför kandiderar du till riksdagen? För att 
driva de frågor som intresserar mig, även därför 
att de frågor och den politik som Vänsterpartiet 
driver passar mig väl. Jag tror att jag kan dra 
många röster till partiet tack vare mina kontak-
ter med invandrarnas föreningsliv. 



Samuel 
Sandberg
Södertälje

Född: 1982

Sysselsättning: Har 2 jobb, brevbärare och 
ekonomi- 
assistent.

Partiuppdrag: Sammankallande i valbered-
ningen i Södertälje. Engagerad i Södertälje-
föreningens info- och mediagrupp. Med i 
Södertäljeföreningens valgrupp.
Förra valet var jag valombudsman för Vänster-
partiet Södertälje. Har varit mer aktiv inom 
partiet förut både i Södertäljeföreningen och i 
distriktsstyrelsen.

Parlamentariska uppdrag: Kommunfullmäktige 
i Södertälje, ersättare i utbildningsnämnden

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Fördelningspolitik, att alla ska få samma 
chans att kunna leva ett bra liv. Tryggheten på 
arbetsplatserna (anställningsvillkor och säkra 
arbetsplatser). Jämställdhet, kön eller sexuell 
läggning ska inte avgöra.

Varför kandiderar du till riksdagen? Främst 
för att jag vill vara med och påverka och hjälpa 
till att få Sverige på fötter igen. Sen tas många 
beslut i riksdagen som påverkar kommun- 
politiken. Dessutom tror jag att jag med min 
fackliga bakgrund och olika kontakter inom 
olika föreningar kan locka en del väljare.

Staffan  Norberg
Södertälje

Född: 1956

Sysselsättning: Kommunalråd

Partiuppdrag: f d partistyrelse 1993-2003, 
VU, då ordf i partiets miljöutskott f d ledamot 
kommun-förbund/ samhällsbyggnadsberedning 
(mitt roligaste uppdrag)

Parlamentariska uppdrag: Kommunalråd 
Södertälje i rödgrön majoritet sedan många år, 
ordförande Stadsbyggnadsnämnd, gruppledare, 
KF, KS, polisnämnd TELGE koncernstyrelse, 
Söderenergi, personalutskott

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Samhällsbyggnad, Ekonomi (som ju är 
partiets akilleshäl vad avser folkligt förtroende) 
och brottsförebyggande samhällsinsatser. (Som 
ansvarigt kommunalråd i Södertälje så är ju 
även allt som handlar om invandrings- och  
flyktingpolitik en central del i mitt vardags-
arbete då vi i praktiken hanterar en (alltför) stor 
del av svensk flykting och invandringspolitik) 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag tror att jag attraherar många Södertäljebor 
i södra länsdelen genom mångårig profilering. 
Jag tror att jag har parlamentarisk erfarenhet att 
förändra människors förutsättningar på riktigt, 
Stor förhandlingserfarenhet utifrån ett  
majoritetsperspektiv



Stefan Lindborg
Nacka

Född: 1985

Sysselsättning: Förbundsordförande för Ung 
Vänster sedan 2011.

 
Partiuppdrag: Inga på egna meriter, men är i 
egenskap av ordförande för Ung Vänster  
adjungerad till partistyrelsen, verkställande 
utskottet och programkommissionen.

Parlamentariska uppdrag: I dagsläget inga, 
men har tidigare suttit i kommunfullmäktige 
och utbildningsnämnden i Borås under tre år. 
Dessa uppdrag lämnade jag när jag flyttade till 
Fisksätra för att börja arbeta på Ung Vänsters 
förbundscentral.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? I det här läget är frågan om vinster i 
välfärden partiets viktigaste fråga. Det är en 
fråga där vi har unik möjlighet att nå ut och 
mobilisera stora delar av befolkningen. Det är i 
vidare mening också en viktig strategisk fråga, 
som i förlängningen handlar om möjligheten att 
bryta med privatiseringspolitiken och genom-
föra ett systemskifte från vänster i välfärden. 
Utöver det tror jag att det skulle vara viktigt att 
ytterligare förstärka den feministiska argument-
ationen kring vinster i välfärden.

Min andra fråga handlar om ungas rätt till trygg-
het i vardagen. De senaste decenniernas höger-
politik har slagit hårt mot vår rätt till trygga 
livsvillkor, och därmed också måste vår möjlig-
het att själva styra över våra liv. För att vända 
den utvecklingen krävs det förändringar som 
säkerställer trygga arbetsvillkor också för unga, 
en offensiv bostadspolitik och att vi återigen 
bygger en skola som inte sviker arbetarklassens 
barn.
Kampen mot rasismen är en ödesfråga för vår 
tid och vänstern har en viktig uppgift i att se till 

att rasistiska föreställningar inte normaliseras 
och att rasistiska krafter inte tillåts sätta dag-
ordningen för den politiska debatten. Det kräver 
både ett medvetet antirasistiskt arbete och en 
politik för jobb, välfärd och minskade klass- 
skillnader, som kan undanröja rasismens gro-
grund.

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag kandi-
derar till riksdagen för att jag vill representera 
partiet på en arena som är viktig i det politiska 
arbetet för att förändra samhället. Förmånen att 
få representera partiet är det viktigaste skälet till 
varför jag ställer upp. Ytterligare anledningar 
handlar för egen del om att jag tror att ett sådant 
uppdrag skulle vara roligt och utvecklande. 

Därutöver hoppas jag att jag har erfarenheter 
från min tid som politisk aktiv som skulle kunna 
tillföra något till riksdagsgruppens arbete.

Tina Kratz
Hammarby-
Skarpnäck 

Född: 1965

Sysselsättning: Ateljerista (konst-pedagog på en 
kommunal förskola i Botkyrka)

Partiuppdrag: Har just nu inga uppdrag, har 
varit bosatt i Norrköping ett år, och i januari 
återvänt till Skarpnäck. Tidigare har jag varit 
aktiv i partiföreningen Hammarby-Skarpnäck, 
suttit i styrelsen, även varit ordförande några år 
och sitter nu i SDN.

Parlamentariska uppdrag: Har varit ersättare 
under en mandatperiod i Brand och Rädd-
ningsnämnden och perioden därefter ersättare 
i Miljönämnden. Under tre år var jag ledamot i 
Skarpnäcks Stadsdelsnämnd.

 De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Det finns många frågor som är viktiga 
men de som intresserar mig mest och där jag har 
mest kunnande är nog;



Förskolan, skolan, fritidshemmen… barnens rätt 
till en verksamhet av bra kvalitet. Förskolan och 
de övriga skolformerna är grunden för att skapa 
ett gott och demokratiskt samhälle, om det finns 
välutbildad och motiverad pedagoger som får 
goda förutsättningar att göra det de utbildats 
till, barngrupper som är av en storlek som är 
anpassad efter barnens välmående och inte efter 
spariver. Jag har arbetat från och till i denna 
verksamhet under nästan 30 år och har sett hur 
barngrupper har växt till i vissa fall mer än det 
dubbla (fritidshemmen) men även en stor  
ökning inom förskolan. 

Skolverksamheterna behöver utvecklas med en 
syn på kunskap och lärande som bygger på den 
senaste forskningen och inte på Jan Björklunds 
minnen av sin egen skoltid, det vill bland annat 
säga som ser att läroprocesser är just processer 
som behöver få uttryckas och tas in via många 
”språk” även de estetiska, då når den flera barn 
och inte bara de med studievana föräldrar. 
Kulturpolitik, jag tror på konsten och kulturen 
som en viktig del för att skapa ett samhälle som 
är generöst och gott, demokratiskt och solidar-
iskt, med intelligens och ifrågasättande och ett 
utforskande arbetsätt undersöker vad det är att 
vara människa. 

Då behöver vi en kulturpolitik som tror på konst 
och kultur som en fri och viktig kraft och inte 
en som präglas av New management-tankar, och 
att stödja den kultur som är marknadsmässig.
Genus, jag är övertygad feminist. Jag tror att 
både män och kvinnor, pojkar och flickor skulle 
tjäna på, må bra av att leva i ett samhälle där 
hen får utveckla alla sina sidor och potentialer 
och inte hindras av de trånga könsnormerna. 
Vi har ännu långt kvar trots alla framsteg som 
gjorts i Sverige de senaste hundra åren. Det 
finns mycket att göra i förskolan, skolan och i 
det övriga samhället. 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag kandiderar för att försöka förändra sam-
hället till det bättre, att få arbeta på heltid som 
riksdagsledamot med politik vore en otrolig 
utmaning och möjlighet att genom att lära sig 
mer, få större insyn kunna göra en skillnad.

Torun Boucher
Kungsholmen

Född: 1959

Sysselsättning: politisk sekreterare i Stockholms 
läns landsting

Partiuppdrag: suttit i valberedning för parti- 
styrelse och EUP-lista samt i min egen  
partiförening.

Parlamentariska uppdrag: för närvarande 
ersättare i Stockholms stads fullmäktige samt 
ledamot/gruppledare i Stockholms stads äl-
drenämnd. Tidigare ersättare i Kungsholmens 
stadsdelsnämnd.

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Välfärdsfrågor, gärna generella sådana 
som äldreomsorg, förskola och skola och 
sjukvård: kort och gott vård skola och omsorg. 
Men jag är också intresserad av infrastruktur-
frågor och arbetsmarknadsfrågor… innan jag 
fick de uppdrag och de arbetsuppgifter jag har 
idag så var det nog snarare infrastruktur och 
arbetsmarknad som intresserade mig mest.

Varför kandiderar du till riksdagen? Främsta 
anledningen till att kandidera är för att ge val-
beredningen många kvinnor att välja emellan! 



Veronica 
Kallander
Sundbyberg

Född: 1972

Sysselsättning: F.n. arbetssökande

Partiuppdrag: ersättare i partistyrelsen, sty-
relseledamot partiföreningen Sundbyberg

Parlamentariska uppdrag: Ordinarie ledamot 
Äldrenämnden Sundbyberg, Ordinarie ledamot 
kommunfullmäktige Sundbyberg, vice ord-
förande Kommunala rådet för funktionshinder-
frågor

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? Alla frågor jag tar mig an har jag ett  
funktionshinderperspektiv på - vare sig det 
gäller jobb, ekonomi, bostäder, skola, sjukvård. 
Det går inte att prata om ”funktionshinder-
frågor”- vi måste börja prata i termer av med-
borgarfrågor.

Varför kandiderar du till riksdagen? Jag tycker 
det är oerhört viktigt att parlamentet, dvs. riks-
dagen reflekterar landets medborgare. Det fattas 
därmed kandidater med synligt rörelsehinder 
och jag tycker att det är viktigt att den repre- 
sentationen också finns i landets högsta 
beslutande organ. 

Vänsterpartiet har dessutom hög svansföring 
och hög trovärdighet i frågor med funktions-
hinderperspektiv och en person med egen 
erfarenhet av att leva med ett rörelsehinder och 
personlig assistans skulle ytterligare förstärka 
den trovärdigheten.

Zakaria Zouhir
Enskede

Född: 1976

Sysselsättning: Järnvägsingenjör och gymin-
struktör  

Partiuppdrag: Just nu representant i repskapet. 
Jag är nominerad av distriktet att kartlägga rep-
resentationen bland partiets för- 
troendevalda avseende medlemmar/svenskar 
med utländsk härkomst (SCB.s definition). I 
detta arbete skall vi kartlägga vari de struk-
turella hindren består. Finns det en tröskel när 
det gäller att bli medlem? Bli aktiv? Och att få 
förtroendeuppdrag i vårt parti tex. Till riksdag, 
kommun, landsting, styrelser mm.

Parlamentariska uppdrag: Inga 

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest? 1. Ungdomsfrågor (Utbildning, Jobb, 
Bostad) 2. Kollektivtrafik och en bättre järnväg 
i Sverige  3. Mänskliga rättigheter, ett fritt och 
demokratiskt Palestina och Afrika frågor
 
Varför kandiderar du till riksdagen? Jag  
kandiderar till riksdagen eftersom jag tycker 
det är viktigt att riksdagen får in röster som 
vanligtvis inte hörs där: aktivister, gräsrötter, 
bruna svenskar som är underrepresenterade på 
denna viktiga plattform och som jag ser som ett 
demokratiskt problem. Sådana som vågar kalla 
saker vid dess rätta namn, som inte är rädda för 
att säga att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle 
som stänger ut många människor och tränger ut 
dom till utkanten av våra städer. Högern har fått 
styra och ställa de senaste åren. Det har gått så 
långt att många människor inte ens vågar tänka 
att ett annat system är möjligt och detta måste vi 
ändra på. Jag skulle också gärna se att riks- 
dagens ledamöter bättre motsvarar andelen 
svenskar med utländsk härkomst i befolkningen 
och detta vill jag vara med och ändra på.



Marcela  
Dimander
Upplands  
Väsby

Född: 1976

Sysselsättning: Just nu studerande

Partiuppdrag: Vänsterpartiets representant i  
kampanjen Nej till Väsby Sjöstad

De tre politiska frågor som intresserar Dig 
mest?
Miljöfrågor och miljöpolitik 
Skola och utbildning 
Arbetsmarknadsfrågor,  invandring och jäm-
ställdhet
Sjukvård och hälsa

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag vill ha möjlighet att påverka som invandrare 
det samhälle jag hamnat i. Vill att invandrare 
lär bättre och snabbare svenska språket, hur det 
svenska samhället fungerar och vad vi har för 
regler, lagar, kultur  och traditioner och lär sig 
visa respekt för detta.  Och samtidigt ha möj-
lighet att bevara sin egen kultur, traditioner och 
språk.

Som juridikutbildad vill jag få möjlighet att 
påverka de lagar och regler och de styrmedel 
som håller samhället i balans.

Jag är mycket intresserad av miljöfrågor och vill 
satsa på att kunna påverka vår miljö och försöka 
ändra vårt beteende för en hållbar och grön 
framtid tillsammans.

Skolan är viktigt om inte en av de viktigaste 
aspekterna i ett samhälle. Och det är därför 
ett samhälle med en bra fungerande skola och 
utbildning med hög kvalitet ger oss bra kun-
skaper och formar våra barn och ungdomar till 
duktiga vuxna.  Kunskap är makt. Jag vill ha ett 
samhälle med duktiga människor och vill kunna 
göra möjligt för fler att nå högre utbildningar. 
Det finns inga dumma människor, det är bara 

möjligheterna som saknas. Att alla har rätt till 
skola betyder inte att alla har också möjlighet.
Jämställdhet är mycket viktigt för mig som är 
född och har levt i hela mitt liv i kommunism. 
Vill kunna påverka jämställdheten på alla sätt. 
Ett jämställt samhälle är ett samhälle som mår 
bra och utvecklas bäst.

Sjukvården är en av de viktigaste aspekterna i 
ett samhälle och jag tycker att man ser hur bra 
ett samhälle har det  utifrån hur  invånarna mår. 
Idag har vi många ungdomar och äldre som inte 
mår bra och det måste finnas  hjälp för dem. Vi 
lider av dålig kvalitet i sjukvården och jag har 
upplevt det själv. Där vill jag också ändra på 
saker och ting och det måste ske snabbt.
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