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Valberedningens förslag till ordförande för Vänsterpartiet
Storstockholm
Valberedningen består av Jesper Wiklund (sammankallande), Marta Aguirre, Torun Boucher,
Mette Bäverbäck, Mattias Enroth, Ifrah-Degmo Mohamed och Erika Murga.
Valberedningens förslag till ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm
Ebba Elena Alexandra Karlström (nyval)
Övriga nominerande som tackat JA
Barbro Sörman
Övriga nominerade som tackat NEJ
Lars Bäck
Lina Hjorth

Valberedningens motivering till förslag av ordförande
Valberedningen föreslår att partidistriktets medlemmar väljer Ebba Elena Alexandra Karlström
till distriktsordförande för Vänsterpartiet Storstockholm
Ebba Elena är idag ordförande i partiföreningen Hammarby-Skarpnäck, hon har även uppdrag
som ledamot i distriktsstyrelsen samt är ledamot i arbetsutskottet för Stockholm stads representantskap.
Ebba Elena har skapat sig ett stort förtroende och har en stor förankring i partidistriktets bas.
Hon är ofta ute på basnivå och uppvisar alltid en positiv attityd och lyhördhet inför basens olika
önskningar samtidigt som hon står upp för partiorganisationens beslut. Hon är och har varit pådrivande för att distriktsstyrelsen skall visa större intresse för partiföreningarnas olika situationer
och arbete, drivit på för ett förbättrat kampanjarbete i distriktet, velat förbättra den interna kommunikationen inom själva distriktsstyrelsen och hon har förespråkat en ökad transparens mellan
distriktsstyrelsen och resten av distriktets olika organ.
Ebba Elena har sedan tidigare lång arbetslivserfarenhet från golvet inom restaurangbranschen,
som senare övergått till ett övergripande arbete kring personalansvar samt budgethantering och
hon är även utbildad i konflikthantering.
Valberedningen har på nära håll observerat och är fullt medvetna om de olika konflikterna och de
stridigheter som pågått inom distriktet under verksamhetsperioden. Det vi i valberedningen ser
är att konflikterna har utvecklats till stora destruktiva personkonflikter som blivit skadliga för vår
organisation och människorna i den.
Vi anser att vårt förslag till ny distriktsordförande samt förslaget till ny distriktsstyrelse ger störst
möjlighet till att läka ihop distriktsorganisationen och föra utvecklingen i distriktet framåt.
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Reservationer
Reservation beträffande förslaget till distriktsordförande
Jag reserverar mig valberedningens förslag om att inte föreslå Barbro Sörman som ordförande.
På grund av att jag anser att Barbro blev utsatt för en väldigt destruktiv hämndaktion och att
vissa personer/små grupper med mycket inflytande har organiserat sig på ett odemokratiskt sätt.
Det är verkligen oroväckande, att försöka tystas ner kritiska röster på det här sättet. Det skickar
en väldigt stark signal om att den som vägrar att acceptera missförhållande straffas. Vilken typ av
rättvisa eller solidaritet är detta? Vilken typ av samhälle vill vi ha med en sådan människosyn?
Vad jag menar är att detta i stort sätt hänger ihop med det som har hänt i landstinget, bland annat.
Där DS och Barbro i spetsen sagt ifrån mobbningen, utfrysningen och trakassering men framför
allt missbruket av fackliga principer och den psykosociala arbetsmiljön som både anställa och
politiker utsattes för. Men också att det nu föreslås att det kommande landstingsrådet ska tillsättas av DS. Det är inte konstigt att de här människorna organiserar sig på det här sättet. Ni måste
kolla vilka föreningar och personer som har nominerat motkandidaten. Det går inte att tolka
detta på ett annat sätt!
Vi måste sätta partiets bästa i första hand, vår lojalitet ska ligga hos partiet och inte små grupper
som tror sig att vara större än partiet och att de kan behandla människor hur än de vill utan några
konsekvenser, var är ansvarsutkrävandet som demokratin bygger på?
Dessutom behöver vi kontinuitet och en tydlig ledarroll med tanke på att det är val nästa år.
Vi behöver också ha någon som har haft tydliga antirasistiska ställningstaganden, det kommer att
göra stor skillnad inför valrörelsen med tanke på hur blåbruna krafter mobiliserar sig och om vi
inte är enade och inte är det partiets vi säger vi är, så kommer rasisterna vinna.
Barbro är en person som har stort stöd, framför allt från föreningarna i förorten, på grund av
hennes antirasistiska ställningstagande. Att vara antirasist har en avgörande betydelse i förorterna då de här invånarna dagligen utsatts olika typer av rasism. Förorterna är dessutom de
områden där Vänsterpartiet har störst potential att växa och med Barbro som ordförande är jag
övertygad om att vi kommer göra en bra valrörelse.
Att inte välja Barbro som ordförande är faktiskt ett jättestort misstag och det kommer märkas
inför valet!
								Ifrah-Degmo Mohamed
Reservation beträffande förslaget till distriktsordförande
Jag reserverar mig emot valberedningens förslag till ordförandepost i distriktsstyrelsen och
förordar i stället Barbro Sörman. Valberedningen har haft att ta ställning till två mycket bra och
starka kandidater, valet har inte varit lätt. Att jag ändå reserverar mig mot valberedningens i
majoritet tagna beslut grundar sig på följande:
Barbro Sörman har suttit ordförande i en period och jag anser att det för kontinuitetens skull inför det kommande valet är att föredra att nu sittande ordförande, dvs Barbro Sörman, får mandat
att fortsätta. Det tar tid att upparbeta kompetens i ett stort distrikt som Stockholm och jag anser
att Barbro Sörman har goda förutsättningar att utifrån dessa års erfarenheter fortsätta utveckla
distriktet. Jag ser även att vi i partiet har en pågående diskussion om att kvinnor stannar kortare
tid än män på sina uppdrag vilket också är en anledning till att jag landat i denna reservation.
								Torun Boucher
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Valberedningens förslag till distriktsstyrelse och ersättare till
distriktsstyrelse för Vänsterpartiet Storstockholm
Valberedningen består av Jesper Wiklund (sammankallande), Marta Aguirre, Torun Boucher,
Mette Bäverbäck, Mattias Enroth, Ifrah-Degmo Mohamed och Erika Murga.
Valberedningen föreslår att antalet ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen fastställs till nio,
inklusive ordförande, samt antalet ersättare fastställs till tre.
Till ordinarie ledamöter föreslår valberedningen
Leo Ahmed (omval)
Zofia Laine (nyval)
Robert Mjörnberg (nyval)
Tove Pehrsson (nyval)
Lars Bäck (nyval)
Ann-Marie Strömberg (nyval)
Babak Ghorani (nyval)
Pernilla Zethraeus (nyval)
Som ersättare föreslår valberedningen i ordningen:
Millaray Rubilar (nyval)
Samuel Skånberg (nyval)
Inger Björk (nyval)
Övriga nominerade som tackat JA
Lars-Erik Backman
Khursid Chowdhury
Francisco Contreras
Mats Einarsson
Ann Mari Engel
August Flensburg
Martin Hanson
Jonas Lundgren
Elisabeth Löfvander
Parvaneh Paparzadeh
Kamal Schtaie
Birgitta Sevefjord
Barbro Sörman
Zakarias Zouhir
Kerstin Åkare
Niklas Andersson
Övriga nominerade som tackat NEJ
Kerstin Amelin
Jenny Bengtsson
Nooshi Dadgostar
Maria Hannäs
Rebecca Hedenstedt
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Lina Hjorth
Tobias Johansson
Gunilla Roxby Cromwall
Tobias Tengström
Catarina Wahlgren
Carina Wellton
Sebastian Wiklund

Valberedningens motivering till förslag till distriktsstyrelse
Valberedningen har först och främst jobbat utifrån stadgarnas krav om jämn könsfördelning samt
de riktlinjer som finns i ”Handledning för valberedningar”. Vi har haft som målsättning att uppnå
konsensus i valberedningen, och att vårt förslag inte ska uppfattas som en partsinlaga i de konflikter som präglat distriktet under en tid. Det innebär att vi har fokuserat på nominerade som inte har
uppfattats som allt för drivande i endera sakfrågan.
Utöver det har vi eftersträvat viss åldersspridning och delvis sett till geografiska spridningen. Vi
har också månat om representation från de fackliga branschorganisationerna. Vi har velat ge mer
okända medlemmar en chans i distriktsstyrelsen, men samtidigt säkerställa att det finns tillräckligt med erfarenhet för att arbetet ska fortlöpa smidigt och ingen kunskap går förlorad.
Däremot har valberedningen har inte diskuterat nominerades privata angelägenheter så som
trosuppfattning.
Reservation
Reservation beträffande förslaget till ledamöter i distriktsstyrelsen
Jag reserverar mig mot valberedningens förslag om att inte föreslå Zakarias Zouhir på grund av
att jag tycker att detta grunder sig i islamofobi.
Zakarias anklagades att vara antisemit utan någon som helst bevis. Den enda bevis som finns är
att han är muslim.
Jag tar detta på allvar, det här är helt oacceptabelt. Dessutom blir detta för oss som är aktiva
och verkar förorter där majoriteten av invånarna är utomeuropéer men också en stor andel är
muslimer. Att vi står på torget och säger att vi är ett antirasistiskt parti när det finns personer som
innehar parlamentariska uppdrag och som aktivt sprider islamofobiska rykten. Det är ju het oacceptabelt.
Jag vägrar att acceptera islamofobi, kommer aldrig tillåta att islamofobi legitimeras i min närvaro. Och det är just därför jag har tagit denna ställning och reserverat mig om valberedningens
förslag. Vill också betona att det finns vissa personer i valberedningen som har tagit avstånd om
att vara muslim i det här fallet likställs att vara antisemit.
Det är hög tid att verkligen inse att hatbrotten och motsättningarna fragmenterar bara partiet
men även undergräver partiets trovärdighet som ett antirasistiskt parti.
									Ifrah-Degmo Mohamed
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Valberedningens förslag till revisorer och revisorsersättare för
Vänsterpartiet Storstockholm
Valberedningen består av Jesper Wiklund (sammankallande), Marta Aguirre, Torun Boucher,
Mette Bäverbäck, Mattias Enroth, Ifrah-Degmo Mohamed och Erika Murga.
Till ordinarie revisorer föreslås:
Lola Bodin
Gunnar Ågren
Till revisorsersättare föreslås i nämnd ordning:
Thomas Magnusson
Barbro Ernemo
Övriga nominerade som tackat NEJ
Johan Hedberg
Kave Noori

Vänsterpartiet Storstockholm
storstockholm@vansterpartiet.se
storstockholm.vansterpartiet.se

