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BARNPASSNING
I Branting-rummet kommer det finnas 
barnpassning under hela dagen.

TECKENTOLKADE
Denna symbol visar om programpunkten är 
teckentolkad.

FILM
Denna symbol visar att programpukten
är en filmvisning.

ABF STOCKHOLM
RÖD DAG arrangeras i samarbete med ABF 
Stockholm.

VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM
RÖD DAG arrangeras av Vänsterpartiet 
Storstockholm.
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Katasalen, plan 1

Z-salen, plan 1 

Sandlersalen, plan 1

Palmesalen, plan 1

Erlanderrummet, plan 1

Per Albinrummet, plan 1

ABF-huset, Sveavägen 41, T: Rådmansgatan



09.30-10.15
09.30-10.15       Z-salen 
Ett arbetsliv i försämring 

Ett samtal om konsekvenserna av upphandlingspolitiken, maktförskjutnin-
gen till arbetsköparnas fördel, osäkra anställningar och allt aggressivare 
arbetsgivarorganisationer. Hur påverkar privatiseringspolitiken arbetsförhål-
landena? Var står vi och vad kan vi göra? 

Deltagare: Jonas Sjöstedt, partiordförande (V), Mirja Räihä, LO-distriktet 
Stockholm, Allonias Sebhatu, Taxiklubben. Moderator: Daniel Söderberg 
Talebi, ungdomssekreterare Handelsanställdas förbund.

09.30-10.15       Palme
Jämlik vård - samverkan mellan kommuner  
och landsting
I detta samtal kommer företrädare för kommun, landsting och riksdag att 
samtala om vården. Är den jämlikt fördelad över länet och om hur samverkan 
mellan kommuner och landsting fungerar i frågor om exempelvis familje-
centraler, socialpsykiatri och vård för nyanlända.  

Deltagare: Catarina Wahlgren, gruppledare Norrtälje (V), Håkan Jörnehed, 
oppositionslandstingsråd (V), Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V). Moderator: 
Kerstin Burman, jurist.

09.30 - 10.15      Kata
Kollektivtrafik i ett rättvist och hållbart samhälle
Trångt, dyrt, få bussar och korta tåg. Så ser verkligheten ut i kollektivtrafiken 
idag. Hur bygger och finansierar vi kollektivtrafiken för ett rättvist och hållbart 
samhälle? Hur ser framtidens kollektivtrafik ut? Och hur gör vi för att kollek-
tivtrafiken ska fungera för hela länet?

Deltagare: Jan Strömdahl, V Storstockholms miljö- och klimatutskott, Anna 
Nygård, planka.nu, Anna Sehlin, ersättare i SLL:s trafiknämnd (V).  
Moderator: Marta Aguirre, tågvärd, partistyrelsen (V) och förbundsstyrelsen 
SEKO.
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09.30-10.15       Sandler
Ensamkommande barns rättigheter
Vi kommer i denna föreläsning få veta mer om asylrätten i allmänhet och 
om ensamkommande barns rättigheter i synnerhet. Hur är läget i Sverige 
idag? Louise Dane är doktorand i offentlig rätt på Stockholms universitet 
och forskar kring barns rättigheter inom migrationsrätten.

09.30-10.15       Per-Albin
Makt och demokrati
Hur utvecklar vi demokratin så att den når de som idag saknar inflytande? 
Vänsterpartiet vill öka det demokratiska deltagandet. Hur görs det i prak-
tiken i våra kommuner? Kan medborgarbudgetar och dialogforum ge verkligt 
inflytande och ett ökat deltagande? 

Deltagare: Clara Bergman, ledamot i Stockholm stads råd för mänskliga rät-
tigheter (V), Lars Bäck, ordförande i Farsta stadsdelsnämnd (V), Pia Carlson, 
ordförande för dialogforum Fittja (V).  Moderator: Marianne Berg-Ekbom, 
ordförande Norrmalm stadsdelsnämnd (V).

10.30-11.15
10.30-11.15       Z-salen 
Ta tillbaka, vi lovade ju! Men hur?

Vi bor antagligen i Sveriges mest privatiserade region. Alliansen visste att 
det var lätt att privatisera och sälja ut, men betydligt svårare att återta och 
öka andelarna i kommunal drift. Vad har vi för strategier och erfarenheter? 
Hur kommer det sig att LOV:en blir kvar i Stockholm, hur är det fackliga pers-
pektivet på privatiseringarna och vilken är den bästa vägen framåt?

Deltagare: Staffan Norberg, kommunalråd Södertälje (V), Thomas Magnus-
son, oppositionsråd Solna (V), Clara Lindblom, personal- och äldreborgarråd 
Stockholms stad (V), Lisa Rasmussen, f.d. facklig företrädare. Moderator: 
Mira Hjort, reporter på Kommunalarbetaren.



10.30-11.15       Palme
Hur bygger vi staden?
Diskussion om hur Stockholmsregionen ska byggas. Regionen behöver fler 
hyresrätter och samtidigt ta hänsyn till tillgången av grönområden. Är stads-
bebyggelse målet även i förort och närförort? Hur bygger vi städer som man 
kan och vill leva i?

Deltagare: Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot och bostadspolitisk tales- 
person (V), Rikard Warlenius, fullmäktigeledamot och ledamot av exploater-
ingsnämnden Stockholms stad (V), Catharina Gabrielsson, lektor i stadsbyg-
gnad på Arkitekturskolan KTH. Moderator: Josefin Morge, fd. lokalpolitiker 
(V), PR-strateg, projektledare och kommunikatör.

10.30-11.15       Kata
Gammal tant behöver större slant!
Filmvisning med Tantpatrullen. Tantpatrullen kämpar för rättvisa pensioner 
med demonstrationer, flashmobbar och sångaktioner. Regissören Gabbi 
Evrén har följt Tantpatrullen och gjort en dokumentärfilm om deras arbete. 

10.30-11.15       Sandler
“Vi spelar pop (men vi håller på att dö)“
Behöver popmusiken stöd för att utvecklas? Hur påverkas musiklivet av gentri-
fiering? Vad kan politiken göra för poppen? Studiefrämjandet, Livemusik Sver-
ige och Musik- och kulturföreningarnas samarbetesorganisation (MoKS) har 
skrivit en rapport om betydelsen av livescener i hela landet för popmusiken.
Seminariet inleds med en presentation av rapporten och sedan ett samtal.

Deltagare: Linnéa Kant, ordförande MoKS och Juliana Gristelli, ersättare i 
Kulturnämnden Stockholms stad (V).

10.30-11.15       Per Albin
Varför jobbar inte Botkyrka med integration? 
Botkyrka har tagit fram en strategi för en interkulturell samhällsutveckling 
och samarbetar med andra städer i Europa inom organisationen Intercul-
tural Cities. Mats Einarsson, kommunalråd Botkyrka (V), Suheer Sherif, 
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förskollärare och Leif Magnusson, chef för Mångkulturellt centrum samtalar 
om hur interkulturell politik kan se ut i verkligheten. Moderator: Hediye Güzel, 
pressansvarig Botkyrka kommun.

10.30-11.15       Erlander
Social hållbarhet - vad menar V?
Social hållbarhet används allt mer som ett samlingsbegrepp för frågor som 
rör människors möjlighet till deltagande, ekonomiska förutsättningar och 
hälsa. Hur använder vi detta begrepp i kommunpolitiken och vad är egentli-
gen skillnaden mot klasskampen? Vad betyder det att vi vill ha socialt håll-
bara städer och vad gör vi för att komma dit?

Deltagare: Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd Stock-
holms stad (V), Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V), Alexandra Mattsson 
gruppledare socialnämnden Stockholm stad (V) och socialarbetare.  
Moderator: Sanna Brolin, borgarrådssekreterare i Stockholms stad (V).

11.30-12.15

11.30-12.15       Z-salen
En likvärdig skola
Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Trots det 
har klasstilhörighet fortsatt stor påverkan på vilken utbildning som barn och 
unga får ta del av. I detta samtal diskuteras det fria skolvalet, segregation, 
friskolereformen och hur vägen till den likvärdiga skolan ser ut. 

Deltagare: Daniel Riazat, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesper-
son (V), Emelie Holmquist, ordförande för Lärarvänstern, Sten Svensson, 
Nätverket en likvärdig skola. Moderator: Camilla Carlberg, lärare och ledamot 
av kommunfullmäktige i Nacka (V).

11.30-12.15       Palme
Våldsutsatta kvinnor i missbruk
93% av alla kvinnor i missbruk har varit utsatta för våld. Många kommuner 
brister dock i att erbjuda skydd, stöd och behandling för dessa, några av våra 



mest utsatta medborgare. Hur ser våldet ut, hur kan vi jobba professionellt 
och feministiskt med den som utsatts och hur kan vi driva på politiskt?

Deltagare: Lea Honorine, Qjouren, kvinnojour för kvinnor i missbruk coh San-
na Detlefsen, Linköpings stadsmission, skyddat boende och behandlingshem  
för kvinnor i missbruk.  
Moderator: Sofia Kuno, politisk sekreterare Sundbyberg (V). 

11.30-12.15       Kata
Schyssta hyror och schyssta villkor
Får våra önskemål om billiga hyresrätter konsekvenser för byggarbetarna 
som vi inte räknade med? Hur pressar vi priserna i nyproduktion utan att 
pressa villkoren för de som bygger bostäderna?

Deltagare: Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd Stockholms stad (V), 
Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (V),  
Enzo Costa, ordförande Unga Byggare Stockholm Gotland. Moderator:  
Zakarias Zouhir, distriktsstyrelseledamot V Storstockholm.

11.30-12.15       Sandler
När vänstern styr: presentation från fyra kommuner
I Botkyrka, Upplands Väsby, Södertälje och Stockholm är Vänsterpartiet 
med och styr kommunen. Detta tvådelade seminarium inleds med en kort 
presentation från varje kommun som presenterar sitt arbete i majoritet så här 
halvägs in i mandatperioden. I del två deltar alla i ett samtal om sina erfaren-
heter av majoritetssamarbete.

Deltagare: Clara Lindblom, personal- och äldreborgarråd Stockholm (V), 
Anders Rosén, kommunalråd Upplands Väsby (V), Staffan Norberg, kom-
munalråd Södertälje (V) och Mats Einarsson, kommunalråd Botkyrka (V). 
Moderator: Veronica Ekström, tidigare ledatskribent Flamman.

11.30-12.15       Per-Albin
Kommunal miljöpolitik som visar vägen
Vad har Eskilstuna gjort för att bli utnämnd till bästa miljökommun? Finns det 
fler positiva exempel från övriga landet? Hur kan vi i Storstockholm använda 
oss av det på kommunal- och landstingsnivå?
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Deltagare: Rikard Warlenius, kommunfullmäktige Stockholms stad (V), Maria 
Chergui, gruppledare Eskilstuna (V), Anna Sehlin, landstingsfullmäktige 
Stockholms län (V). Moderator: Göran Johansson, Miljö- och klimatnätverket.

11.30-12.15       Erlander
300 000 nya grannar
Hur ska våra städer växa för att alla ska få tillgång till serviceutbud och jobb? 
Och kommer verkligen alla få plats i stadens goda lägen? Spacescape har 
på uppdrag av Hyresgästföreningen tagit fram en rapport om potentialen 
för bostadsbyggande i områden där det finns god tillgång till arbetsplatser 
och service. Rapporten visar på möjligheten att bygga en miljon bostäder i 
goda lägen i tio städer i Sverige. Seminariet inleds med att rapportförfattaren 
Alexander Ståhle presenterar rapporten Alla får plats i stadens goda lägen. 
Därefter följer en paneldiskussion om möjligheter och utmaningar för förtät-
ning i Stockholm

Deltagare: Alexander Ståhle, VD på Spacescape och författaren till rapporten 
Alla får plats i stadens goda lägen, Sebastian Wiklund, ledamot i stadsbyg-
gnadsnämnden i Stockholms stad (V), Lisa Deurell, arkitekt samt författare till 
rapporten Mellanstaden - strategi för hållbar stadsutveckling. Moderator: Lisa 
Mörtlund, borgarrådssekreterare Stockholms stad. 

12.30-13.15
12.30-13.15       Z-salen
Arbetstidsförkortning i praktiken – så bra kan det bli!
En allmän arbetstidsförkortning skulle gagna både individer och samhälle, 
men i vissa kvinnodominerade sektorer skulle effekten bli extra påtaglig. 
Inom exempelvis vård och omsorg tvingas många att själva finansiera sin 
arbetstidsförkortning genom att arbeta deltid för att över huvud taget orka 
med. När vi argumenterar för arbetstidsförkortning behöver vi följa upp våra 
argument med goda exempel från arbetsplatser där man genomfört reformer 
och utvärderat effekten. Vad händer med sjukskrivningarna, personalomsätt-
ningen och den upplevda arbetsmiljön? Hur påverkas verksamheten och de 



som berörs av den? Vad blir den faktiska kostnaden för reformen, och vad 
blir vinsten?

Deltagare: Lars Engen, styrelseledamot på Sahlgrenska sjukhuset, Patrik 
Helgeson, vice ordförande i stadsdelsnämnden Västra Hisingen (V), Helén 
Ericsson, Kommunal Västra Hisingen. Moderator: Marta Aguirre, tågvärd, 
partistyrelsen (V) och förbundsstyrelsen SEKO. 

12.30-13.15       Palme
Tillräckligt tillgängligt? 
Sedan 2009 gäller FNs konvention om rättigheter för personer med 
normbrytande funktionsvariationer i Sverige. Hur bra följer Sverige konven-
tionen? Och hur kan vi på kommunal- och landstingsnivå förbättra tillgänglig-
heten?

Deltagare: Veronica Kallander, kommunfullmäktigeledamot Sundbyberg 
(V), Christine Bylund, oberoende skribent och föreläsare, Lars Lindberg, 
funktionhinderpolitisk skribent och författare. Moderator: Carina Wellton, ord-
förande Solrosupproret och Vänsterpartiet Haninge.

12.30-13.15       Kata
Ungas psykiska hälsa
Psykisk ohälsa bland unga är vanligt och HBTQ-ungdomar och och unga 
kvinnor är särskilt drabbade. Hur är läget idag och vad behövs för att  
ungdomar i länet ska må bättre?

Deltagare: Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V), Hanna Cederin, förbundsord-
förande Ung Vänster, representant från RFSL ungdom. Moderator: Raphael 
Silnicki, ordförande V Skärholmen.

12.30-13.15       Sandler
När vänstern styr: del 2
Samtal om erfarenheter från att vara en del av en styrande majoritet i länet. 
I del 1 tidigare under dagen kommer alla deltagare få presentera något om 
sin kommun för att i denna del samtala tillsammans om vad som händer när 
vänstern styr. 
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Deltagare: Clara Lindblom, Anders Rosén, Staffan Norberg, Mats  
Einarsson. Moderator: Veronica Ekström, tidigare ledarskribent Flamman.

12.30-13.15       Erlander
Pensionsrättvisa nu!
Många pensionärer i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns, och en 
särskilt utsatt grupp är invandrade och kvinnor. Nätverket Pensionsrättvisa 
vill ändra på detta. Pensionsrättvisa är ett initiativ startat genom nätverket 
StreetGäris som tycker att pensionssystemet är diskriminerande idag och vill 
att alla ska ha rätt till en värdig pension. 
Deltagare: Mahi Akter och Farida Al-Abani, Pensionsrättvisa

12.30-13.15       Per-Albin
Hur motverkar vi sexuella trakasserier och sexuellt våld?
Hur bryter vi kopplingen mellan maskulinitet och våld för att skapa ett sam-
hälle som är tryggt för alla? 

Deltagare: Björn Ödman, sexualundervisare och brandman, Elsa Levinson, 
styrelseledamot i FATTA. Moderator: Sanna Brolin, borgarrådssekreterare i 
Stockholms stad.

13.30-14.15
13.30-14.15       Z-Salen
Billigare och fler bostäder! 
Föredrag med Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot och bostadspolitisk 
talesperson (V) och Martin Hofverberg, borgarrådssekreterare på Bostads- 
och demokratiroteln i Stockholms stad (V), om hur man kan bygga fler och 
billigare hyresrätter. Hur renoverar man utan att hyran slår i taket och vad gör 
vi för att lösa bostadsbristen?

13.30-14.15       Palme
Så överlever du zombiekatastrofen
Zombieöverlevnadsexperten Herman Geijer kommer till RÖD DAG för att 
hjälpa oss att överleva när zombiekatastrofen kommer. Vad funkar bäst, ett 



basebollträ eller en god kontakt med dina grannar? Och vad har det här med 
politik att göra?

13.30-14.15       Kata
Hållbar framtid, hållbart arbete 
Vad behöver vi arbeta med, och hur mycket tid behöver vi egentligen ägna 
åt arbete i ett hållbart, jämställt, rättvist och välmående samhälle? Hur skall 
vi dela på det arbete som behöver utföras? Hur kan arbetstidsförkortning an-
vändas för att minska klyftorna i samhället, främja folkhälsan och för att ställa 
om våra ohållbart miljö- och klimatbelastande konsumtionsmönster? Vad 
säger teori, historia och goda exempel? Hur skulle detta påverka löneskill-
naderna mellan män och kvinnor?

Deltagare: Christer Sanne, samhällsforskare och författare, Lars Engen, sty-
relseledamot på Sahlgrenska sjukhuset, Moderator: Tove Pehrsson, Vänster-
partiet Storstockholms miljö- och klimatutskott.

13.30-14.15       Sandler
Finn arbetsglädje i partiföreningen! 
En del partiföreningar växer så de får växtvärk och verkar ha hundra bollar i 
luften samtidigt. Hur gör vi det roligt och inspirerande för oss själva och hur 
sprider vi arbetsglädje och kämpaglöd så fler vill vara med? Tre inspiratörer 
visar hur vi kan vara en aktiv kraft på lokalnivå och hur vi får inspiration till de 
kommande hundra åren av vänsterorganisering. 

Deltagare: Gunnel Suneson, tf ordförande V Malmö, Rebecca Hedenstedt, 
ordförande V Solna och Seluah Alsaati, verksamhetsutvecklare ABF Rinke-
by/Västerort. Moderator: Veronica Stiernborg, ordförande V Kista.

13.30-14.15      Erlander
Strategier på sociala medier
Hur kan Vänsterpartiet kan bli bättre på sociala medier? Vad kan vi göra för 
att nå ut lokalt? Vem når vi idag och vem vill vi nå imorgon? På denna work-
shop med Åsa Örtengren, pressekreterare och sociala medier-ansvarig på 
partikansliet, diskuteras strategi och synlighet och du får konkreta tips att ta 
med dig tillbaka till din partiförening.
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13.30-14.15      Per-Albin
Storstockholm - landsbygden då?
Storstockholm är mer än Stockholms innerstad, i detta seminarium lyfter vi 
frågor kring landsbygden i länet. Hur ska hela länet få tillgång till kollektiv-
trafik, vård och jobb? Finns det paralleller mellan förortens utmaningar och 
landsbygdens?

Deltagare: Håkan Svenneling, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk 
talesperson (V), Catarina Wahlgren, gruppledare Norrtälje (V), Mirre 
Malm, oppostitionsråd Nynäshamn (V). Samtalsledare: Tove Ovsiannikov, 
politisk sekreterare Haninge (V).

14.30-15.30
14.30-15.30       Z-Salen
Tillsammans för en starkare vänster  
Vi avslutar dagen tillsammans med en högtidlig och peppande samling med 
musik av Seluah, Vänsterpartiets Blåsorkester och Jimi T Saint. Jonas 
Sjöstedt, partiordförande (V) och Barbro Sörman, distriktsordförande 
Storstockholm (V) kommer att tala. Det kommer även delas ut veterannålar 
till de medlemmar som varit med i Vänsterpartiet i 40 år. Tillsammans för en 
starkare vänster.

10.00-14.00

Från hjärtat 
På foajéscenen Hjärtat, bottenplan, kommer distriktsordförande Barbro 
Sörman intervjua representanter från olika organisationer för att få veta 
mer om deras arbete och inspireras av andra som kämpar för rättvisa och 
solidaritet. 

11.30: Danne Estius & Jens Törnqvist, Röda Lanternan. Om arbetsvillkor 
på sjön

12.00: Anna Hakami, Emmaus Stockholm. Om Västsahara.

12.30: Jasminé Mehho & Andrés Esteche, RFSL Newcomers. Om 
HBTQ+-flyktingars situation i Sverige





Vänsterrörelsen finns därför att vi hör ihop.
För att var och en av oss vill och kan vara en del av något bra.
I rörelsen blir vi mer än vi är var och en för sig.

Att samlas är en motståndshandling.
Gemenskap är radikalt.
Tillsammans, det är aktivism.

Hanna Cederin, förbundsordförande Ung Vänster


