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Förslag till riksdagslista

1.   Jonas Sjöstedt, Liljeholmen-Hägersten
2.   Nooshi Dadgostar, Botkyrka
3.   Karin Rågsjö, Vita Bergen
4.   Ali Esbati, Liljeholmen-Hägersten
5.   Jens Holm, Enskede
6.   Ida Gabrielsson, Huddinge
7.   Lorena Delgado Varas, Skärholmen
8.   Andreas Lennkvist Manriques, Österåker
9.  Joanna Castro Echeverri, Liljeholmen-Hägersten
10.   Torun Boucher, Västra Södermalm
11.  Sait Yildiz, Södertälje
12.  Veronica Kallander, Sundbyberg
13.  Ihsan Kellecioglu, Solna
14. 	 Lina	El	Yafi,	Sekovänstern/Liljeholmen-Hägersten
15.  Robert Mjörnberg, Kommunalvänstern/Vantör
16.  Kerstin Amelin, Botkyrka
17.  Rashid Mohammed, Tensta-Rinkeby-Spånga
18.   Birgitta Sevefjord, Vita Bergen
19.  Nujin Alacabek, Huddinge
20.   Gunnar Westin, Sekovänstern/Vantör
21.   Malin Claesson, Norrtälje
22.   Patrik Olofsson, Haninge/Transportvänstern
23.   Brittmarie Bardon, Norrtälje
24.   Hassan Jama, Vantör
25.   Maria Hannäs, Hammarby-Skarpnäck
26.   Rikard Warlenius, Liljeholmen-Hägersten
27.   Jesper Wiklund, Sundbyberg
28.   Roya Asadzadeh, Sundbyberg
29.   Moises Ubeira, Sundbyberg
30. Jessica Hillweyn, Norrtälje
31.  Samuel Skånberg, Haninge

Valberedningens förslag till riksdagslista för Vänsterpartiet i
 Stockholms stad och Stockholms län.

Valberedningen för riksdagslistan i Stockholms stad och Stockholms län presenterar här sitt 
förslag. Det är en enig valberedning som står bakom förslaget. Listan fastställs på Vänsterpartiets 
valkonferens i Landstingshuset den 2 december.  
Valberedningen har bestått av: Raphael Silnicki (sammankallande), Henric Axell, Lina Hultman, Zo-
fia	Laine,	Josefin	Morge,	Sara	Stenudd,	Tobias	Tengström	och	Carina	Wellton.	Karl-Gustaf	Köhler	
lämnade valberedningen 25/10.



Övriga nominerade som tackat ja

Allonias Sebathu,  
Transportvänstern/Haninge
Amineh Kakabaveh, Skärholmen
Amra Hasanov, Botkyrka  
Anna Sehlin, Västra Södermalm  
Barbro Sörman, Nacka/Lärarvänstern
Barkat Hussain, Sollentuna 
Bekir Uzunel, Botkyrka  
Dror Feiler, Vita Bergen  
Elisabeth Löfvander, Bromma  
Fransisco Contreras, Österåker  
Göran Gustavsson,  
Kommunalvänstern/Vantör
Hannes Waldetoft, Sollentuna  
Ifrah-Degmo Mohammed,  
Tensta-Rinkeby-Spånga
Jonas Lundgren, Älvsjö-Hägersten
Kerstin Åkare, Upplands-Bro  
Leif Gheit Sahi, Skärholmen/Sekovänstern
Leif Larsson, Hässelby-Vällingby 
Mohibul Ezdani Khan, Hässelby-Vällingby
Mujde Rashid, Sollentuna 
Niklas Andersson, Sigtuna  
Rasmus Cedergren, Sollentuna  
Rossana Dinamarca, Fyrbodal  
Staffan Norberg, Södertälje  
Tahir Qureshi, Sollentuna 
Zakarias Zouhir, Enskede

Amanda Möllenhoff, Sundbyberg 
Aron Etzler, Västra Södermalm 
Catarina Wahlgren, Norrtälje  
Christina Höj Larsen, Västernorrland 
Clara Lindblom, Västra Södermalm 
Daniel Riazat, Dalarna  
Daniel Söderberg Talebi,  
Handelsvänstern/Hammarby-Skarpnäck
Elin Morén, Årsta 
Emelie Holmqvist, Lärarvänstern 
Freddy Grip, Västra Södermalm 
Hanna Carlsson, Sundbyberg  
Hanna Cederin, Botkyrka  
Helya Riazat 
Henrik Malmrot, Ung Vänster  
Håkan Jörnehed, Västra Södermalm  
Ilyas Hassan, Kista  
Jenny Bengtsson, Vantör 
Kajsa Fredholm, Dalarna  
Kerstin Burman, Sollentuna  
Lars Bäck, Farsta  
Lina Hjort, Älvsjö-Hägersten  
Linda Snecker, Östergötland  
Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland  
Maj Karlsson, Göteborg   
Marit Normasdotter, Botkyrka  
Marta Aguirre, Sekovänstern/Sigtuna  
Mats Einarsson, Botkyrka   
Mia Sydow Mölleby, Örebro län  
Mikael Gustafsson, Nynäshamn  
Mikael von Knorring, Hammarby-Skarpnäck
Momodou Jallow, Skåne   
Petri Perälä, Sigtuna  
Pia Ortiz Venegas, Salem   
Rebecca Hedenstedt, Solna   
Seluah Alsaati, Skärholmen   
Sila Özguven, Kista   
Stig Henriksson, Västmanland  
Ulla Andersson, Gävleborg   
Veronica Stiernborg, Kista  
Veronika Bäckman, Sundbyberg  
Vivianne Johansson, Väst
Veronika Bäckman, Sundbyberg

Nominerade till riksdagslistan som 
tackat nej eller ej svarat





 
Sysselsättning: 
Riksdagsledamot 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare: Progamkommissionen 1998-2008, samt 
2012-2016. Diverse arbetsgrupper för valplattformar, 
arbetstidsförkortning, ekonomisk-politiskt strategi-
dokument mm. Nu arbetsmarknadspolitiskt ansvarig 
och medlem i förhandlingsgruppen i riksdagsgruppen 
sedan valet 2014.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Ekonomisk politik; Maktförhållanden på och organi-
sation av arbetslivet; Antirasism. För att jag tror att 
jag kan bidra på ett bra sätt till partiets arbete i den 
rollen. 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag har varit aktiv på olika sätt i 25 år och kommer att 
fortsätta att vara det. Vi lever i en dramatisk samtid 
som kräver mycket av vänstern. Det är ett privilegium 
och ett ansvar att få arbeta heltid med att representera 
partiet. Jag vill gärna vara en del av det lagarbetet.

 

Sysselsättning:  
Taxiförare.

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Organisatör i Transport och aktivist inom transport 
branschen. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Arbetsrätt, vård och asyl. 

Varför kandiderar du till riksdagen?
För att försvara arbetsrättsfrågor huvudsakligen.

    
    
    Amra Hasanov  
   Botkyrka 
    Ålder: 29

Sysselsättning: 
Bibliotekarie 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Vice ordförande och internfeministiskt ansvarig i Bot-
kyrka samt med i distriktets feministiska utskott.

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

Ali Esbati 
Liljeholmen- Hägersten
Ålder: 40 år
  
 

Allonias Sebhatu 
Haninge och Transport-
vänstern
Ålder: 46 år
  



Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Skolan, kulturen och jämställdhet. 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag kandiderar till riksdagen för att jag gärna vill 
utvecklas mer inom Vänsterpartiet och utmana mig 
själv.

Sysselsättning: 
Riksdagsledamot

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i kommun och landsting under olika man-
datperioder i Västerås, Botkyrka och Skärholmen/ 
Stockholm. Nu riksdagsledamot, ordförande i Varken 
hora eller kuvad och styrelseledamot i Humanisternas 
riksförbund.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
1.Feminism/jämställdhet och särskilt förortsfemi-
nism- inkludering  
2. Klassperspektiv/socialism framtidsvisioner 
3. Internationell solidaritetsarbete särskilt med arbe-
tare, kvinnor och socialistiska progressiva rörelser i 
olika delar av världen 

Varför kandiderar du till riksdagen?
I mer än 23 år har jag varit medlem i Vänsterpartiet. 
Jag har stått till vänster och en marxist i politiken 
sedan barnsben. Mina ståndpunkter har dock under 
åren blivit mer genomtänkta och allt bättre under-
byggda- baserat på min uppväxt och den fattigdom 
och förtryck som jag är född och uppvuxen med. Jag 
har varit politiskt aktiv i någon mening så länge jag 
kan minnas fast på olika sätt. Att vara politiskt aktiv i 
Kudistan/Iran är något annat än att vara politik aktiv i 
Sverige. Jag slogs mot missförhållanden och förtryck 
mot kurderna och arbetarna i Irak och Iran. 
I Sverige har jag som aktiv medlem i Vänsterpartiet 
och flera andra progressiva gräsrötter som socialarbe-
tare sett allvarliga missförhållanden och kämpa mot 
de här. Att bekämpa de missförhållanden jag sett här 
kan man göra på olika sätt - ett av dem är att göra 

det i riksdagen i kombination med utåtriktat politiskt 
arbete ute bland folk. Det är så jag arbetat under de 
gångna åren i riksdagen. Det vill jag fortsätta med ett 
tag till utifrån en socialistisk och feministisk utgångs-
punkt. Under åren i riksdagen har jag arbetat mycket 
med frågor, kring kvinnor och barns situation och 
barnarbete i riksdagen, samt internationella frågor och 
solidaritet. Det arbetet vill jag fortsätta 

Sysselsättning: 
Statsvetenskapsstudent 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Styrelsen i Österåker sedan 2013, ordförande till 
2017, numera vice ordförande. Sedan valet 2014 
också ledamot kommunstyrelsen Österåker, ersättare 
i kommunfullmäktige, ledamot översiktsplanarbets-
gruppen och ersättare beredskapsutskottet i kommu-
nen.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Miljö/Klimat, feminism och bostadsfrågan 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag kandiderar till riksdagen därför att jag ser att 
partiet har en stark potential att växa i norra delen av 
länet och att partiet skulle vinna mycket på att ha ett 
profilerat namn här. Idag är de norra kommunerna 
starkt präglade av borgerligheten men jag som upp-
vuxen i Österåker och en del av millenniegeneratio-
nen ser också att det finns en stark efterfrågan på en 
progressiv och modern vänsterpolitik, inte minst hos 
ungdomen. Den efterfrågan vill jag tillsammans med 
partiet möta.  

Amineh Kakabaveh 
Skärholmen
Ålder: 44 år men på 
papper 46 

Andreas Lennkvist 
Manriquez
Österåker
Ålder: 23 



Sysselsättning: 
Projektledare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot i landstingsfullmäktige och i gruppstyrelsen. 
Även uppdrag i tillväxt- och regionsplanenämnden, 
miljöberedningen och trafiknämnden. Partiets repre-
sentant i politisk referensgrupp för länsplanen, Stock-
holms län. Jag har varit medlem i Fältbiologerna 
mellan 12-26 år med flera uppdrag, i Jordens vänner 
där jag varit ordförande och i motorvägsmotstånd 
i Stockholm. Jag är medlem i Föreningen SOFIA, 
biståndsorganisation och JAK-banken. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Miljö, kollektivtrafik och stadsplanering. 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag vill lyfta miljö- och klimatfrågor och koppla dem 
till utbyggnad av infrastruktur och bostäder. Jag vill 
rädda världen men jag är tillräckligt pragmatiskt och 
erfaren för att inte vara naiv eller ha för höga förvänt-
ningar. Jag har redan erfarenhet från kommun- och 
landsting och jag vill gärna arbeta nationellt. Jag är 
övertygad om att Vänsterpartiet behöver fler star-
ka röster inom miljö- och klimatfrågor. Miljö och 
klimatfrågor behöver också integreras i samhällsbyg-
gandet, på riktigt och utifrån de planetära ramarna. 
Vänsterpartiet har en möjlighet att etableras som ett 
socialistiskt, feministiskt parti på ekologisk grund 
men då behövs det fler representanter för partiet som 
sätter miljö i första hand. Jag har tillräcklig detaljkun-
skap för att se effekterna av långsiktig planering inom 
infrastruktur, bostadsbyggande och samhällsplane-
ring. Jag har ett helhetsperspektiv som är nödvändigt 
inom beslutsfattande. Jag tror att jag kan bidra till en 
samhällsutveckling som går lite mer i fas med en allt 
mer akut situation av stora klimatförändringar och 
samhällsutmaningar. 

    Barbro Sörman 
 Nacka och  
 Lärarvänstern 
     Ålder: 51
  

Sysselsättning: 
Lärare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Har varit distriktsordförande för V Storstockholm. 
Har i flera år varit sammankallande för antirasistiska 
utskottet i Stockholm. Sitter i Nacka kommunfull-
mäktige för Vänsterpartiet. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Feminism, antirasism och välfärdsfrågor (framför allt 
skolan) 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag älskar politik. Det är det viktigaste man kan ägna 
sig åt enligt mig. Detta pga att allt mänskligt är poli-
tiskt och vi är ständigt påverkade av politiska beslut. 
Vårt demokratiska system är så viktigt att upprätthålla 
och jag vill gärna vara en del av det. Jag vet att det 
är ett hårt jobb, jag vet att man blir ansatt både från 
politisk motståndare och internt men jag vill ändå dra 
mitt strå till stacken om jag får. 

         Barkat Hussain
        Sollentuna
        Ålder: 74

Sysselsättning: 
Pensionär, Fritidspolitiker, ledamot kommunfullmäk-
tige. 

Anna Sehlin
Västra Södemalm 
Ålder: 38 



Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare huvudskyddsombud på min arbetsplats, 
Styrelseledamot i V Sollentuna. Ledamot kommun-
fullmäktige, ledamot kommunstyrelse, gruppledare, 
ersättare i KSAU, Barn-och ungdomsnämnd, Stads-
byggnadsnämnden, Miljöutskotteten, Stadsbyggnads-
nämnden. Också aktiv i Hyresgästföreningen. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Välfärd utan vinstintresse, Integration och att byg-
ga ett rättvist samhälle där alla får plats och alla har 
frihet att utvecklas.  

Varför kandiderar du till riksdagen?
För att på riksnivå kunna påverka och driva den 
politik jag tror på. Som demokrati anhängare är jag 
noga med att övertyga andra att fatta bästa beslut på 
demokratiska grunder och få med mig så många som 
möjligt. 

 
    
    Bekir Uzunel  
    Botkyrka 
     Ålder: 52

Sysselsättning: 
Konsult 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare suttit i både Distriktsstyrelsen, Föreningesty-
relsen, Kommunfullmäktige i Botkyrka och Lands-
tingsfullmäktige.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Utbildning, sjukvård och integration.

Varför kandiderar du till riksdagen?
För att driva ”förortsfrågor” som jag anser är sam-
tidens akuta frågor som behöver lösas innan det är 
försent. Arbete för ett jämlikt utbildning som är bästa 
medicinen för att lösa ”förortsfrågor”. 

  

    Birgitta Sevefjord 
      Vita Bergen 
      Ålder: 72 
 

Sysselsättning: 
Aktiv pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Alltifrån föreningsordförande till PS-ledamot tidigare. 
Nu ordinarie i stadsdelsnämnd på Södermalm. Nu or-
dinarie landstinget i Stockholm, tidigare gruppledare 
för V i landstinget och landstingsråd i majoritet med 
ansvar för sjukvård 2002-2006. Sitter i PROs folkhäl-
sokommitte och ordförande i Tantpatrullen 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sjukvård, biståndspolitik och internationella frå-
gor 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Tycker att jag har stor erfarenhet och kunskap. Viktigt 
att partiet också synliggör äldre. Vi som är över 65 år 
utgör faktiskt 25 procent av väljarna. 

    
 

 Britt-Mari  
     Bardon 
     Norrtälje 
     Ålder: 67

Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare Fackombud och ledamot lokalavdelnings-
styrelsen. Numera kommunalt uppdrag i Utbildnings-
nämnden och ordförande i partistyrelsen i Norrtälje 
samt aktiv i  Flyktinghjälpen på Väddö 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Vinster i välfärden, skolfrågan, miljön 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Ett spännande och viktigt uppdrag. 



     Dror Feiler  
     Vita Bergen 
     Ålder: 65

Sysselsättning: 
Musiker, Konstnär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Viceordförande för Föreningen Svenska Tonsättare. 
Medlem och talesperson för Ship to Gaza, Styrelse 
medlem i Föreningen ”Judar för Israelisk Palestinsk 
Fred” Styrelse medlem i STIM, Styrelse medlem i 
KLYS, Ordförande i organisationen ”European Jews 
for a Just Peace”. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Integration/välfärdsfrågor
Integrationsfrågan är egentligen till stor del en väl-
färdsfråga. Att minska klassklyftorna, bostadsbristen 
och arbetslösheten är en grundsten i integrationspoli-
tiken. Man kan inte ha bra integrationspolitik 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/kulturpolitik 
En stat, ett land som saknar fungerade kulturpolitik 
faller lätt offer för populism. En verkligt bra kultur-
politik kan återinsätta och vidareutveckla idén om det 
gemensamma, mot sko dig på andra- politik, förflack-
ning 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 kommersialismens negativa verkningar. Kultur-
politiken bör stå på åtminstone tre ben: bildning, del-
tagande och utövande.  Att få med sig kulturarbetarna 
i diskussioner kring viktiga frågor kring kulturens 
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 att par-
tiet kan nå nya väljare och att mitt engagemang och 
min verksamhet både som kulturarbetare och aktivist 
och min bakgrund i Mellanöstern ska bidra att väljare 
som annars kanske inte skulle gå och rösta eller rösta 
på andra partier lägger sin röst på V. Mina många er-
farenheter av att driva kampanjer, jobba med sociala 
medier (bloggar, facebook m.m) och mina kontakter 
i media och kultur kan bidra till att stärka vänsterpar-
tiet. Efter många års arbete inom olika NGO är det 
både utmanande, stimulerande och god tid att befinna 
sig där, där den praktiska politiken utformas.

 Elisabeth Löfvander 
     Bromma
     Ålder: 72 

Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare ledamot i ST:s fackklubb på Sida samt per-
sonalens representant i Sidas styrelse. Styrelseleda-
mot i Bromma  V-förening. Ers. i Bromma Stadsdels-
nämnd, ledamot i stadsdelsnämndens Planeringsråd, 
ers Fastighetsnämnden. Styrelseledamot i Tantpatrul-
len. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jag är engagerad främst i äldrefrågor och pensionsfrå-
gor samt i frågor gällande handelspolitik  och bistånd 
samt jämställdhets- och demokratifrågor. 

Jag vill bidra till att göra en skillnad och verka för 
ökad vänsterpolitik genom deltagande i interna debat-
ter inom Riksdagen, externa  kontakter med press och 
media mm. Jag vill särskilt representera åldersgrup-
pen 65+ som ännu saknar representation i V:s riks-
dagsgrupp. Jag vill också bidra till att sprida kunskap 
om handelspolitikens betydelse och vikten av bistånd 
till de fattigaste utvecklingsländerna, särskilt viktigt i 
nuvarande föränderliga värld.  



      Francisco Contreras 
     Österåker
     Ålder: 46
 

Sysselsättning: 
Utredare, statstjänsteman  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare styrelseledamot i SACO på en myndighet. 
Ledamot i partiföreningens styrelse. Tidigare ledamot 
i partistyrelsen. Gruppledare V-Österåker, ledamot i 
fullmäktige och i socialnämnden. Tidigare ersättare i 
riksdagen. Ordförande i Solidaritetshuset; Latinameri-
kagrupperna, talesperson i politisk utveckling; In-
tresseföreningen för ensamkommande och nyanlända 
IFEN.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Internationell politik, utbildningsfrågor, integrations-
frågor 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Utgångspunkten är att vi alla måste bidra till att vrida 
politiken till vänster. Vi står inför ett avgörande val 
2018 där alla krafter behövs för att vi ska öka partiets 
representation i riksdagen. Jag vill självklart bidra till 
en vänsterseger. Sen tror jag också att det är viktigt att 
riksdagslistan speglar partiets medlemsbas och våra 
väljare. Här kan jag, precis som andra kamrater, bidra 
till att göra vår riksdagslistan starkare, mångfaldig, 
representativ. Jag tror också, med all ödmjukhet, att 
jag kan bidra att utveckla partiets parlamentariska 
arbete i frågor som berör internationell politik och 
utbildningsfrågor (ex högskoleutbildning)

     Gunnar Westin  
    Sekovänstern och 
    Vantör 
    Ålder: 36

Sysselsättning: 
Brevbärare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Vice ordförande Seko Stockholm, lokalt förhandlings-

ansvarig i Postnord. Styrelseledamot Vänsterpartiet 
Seko Stockholm, tidigare i Postvänstern. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Fackligt relaterade frågor: Arbetsrätt, arbetsmarknad, 
välfärd. 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Mest för att bidra till en positiv riksdagslista som 
återspeglar att vi är ett arbetarparti.

     Göran Gustavsson 
     Kommunalvänstern 
     och Vantör 
     Ålder: 64

 

Sysselsättning: 
Skötare inom psykiatrisk vård 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot av Representantskapet Kommunal Stock-
holms Län, skyddsombud. Folkrörelsen Nej till EU, 
Föreningen Syrien Sverige, Kampanjen Free Them 
Now (fängslade fackliga kamrater i Iran), korrespon-
dent för Labour Start. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sjukvårdsfrågor, arbetarskydd och internationell arbe-
tarsolidaritet 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag kandiderar för att stärka partiets profil i ovan 
nämnda frågor samt för att bidra till mer arbetarklass-
förankring.

    

 Hannes Waldetoft 
     Sollentuna 
     Ålder: 25

Sysselsättning: 
Student 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sitter i styrelsen för Vänsterpartiet Sollentuna. 



Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Penningpolitik, utrikespolitik, och rättvisefrå-
gor 

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag kandiderar därför att jag vill påverka samhäl-
let och samhällsdebatten. Jag är missnöjd med hur 
världsläget ser ut, när exempelvis en handfull per-
soner har lika stora tillgångar som jordens fattigaste 
hälft. Kortfattat så vill jag arbeta med politiska frågor 
så mycket som det går, i och med att vårt levnadssätt 
och samhällsskick inte är hållbart för varken miljö 
eller människor. 

    

 Hassan Jama 
     Vantör 
     Ålder:34 

Sysselsättning: 
Biträdande borgarrådssekreterare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Arbetar som politisk sekreterare i stadshuskans-
liet  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Integration, arbetsmarknad och jämställdhetsfrå-
gor 

Varför kandiderar du till riksdagen?
För att få en bredare representation på våra listor. Jag 
har ingen större ambition att sitta i riksdag i nuläget.

     Ida Gabrielsson 
 Huddinge 
    Ålder: 35
  

Sysselsättning: 
Kvinnonätverkets ordförande 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
PS, ordförande kvinnonätverket, tidigare bl.a. Oppo-
sitionsråd i Sandviken. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Feminism, arbetsmarknad och socialpolitik 

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Har mycket att tillföra och tror att jag kommer kunna 
föra ut vårt budskap på ett bra sätt.

     Ifrah-Degmo  
 Mohamed 
     Tensta-Rinkeby- 
     Spånga och  
 Kommunalvänstern
     Ålder: 34 

Sysselsättning: 
Masterstudent, har bara uppsatsen kvar. 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Var skyddsombud och suttit i skyddskommittén på 
min arbetsplats när jag jobbade heltid, innan jag 
började plugga. Sitter Tensta-Spånga stadsdelsnämnd 
som ersättare. Sitter i styrelsen för föreningen (Ten-
sta-Rinkeby-Spånga). Sitter Distriktets valberedning 
samt kommunalvänsters valberedning. Har suttit 
landstingsfullmäktige som ordinarie fram till maj 
2017.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Rättvisa och mer solidarisk politik, där alla få och 
existera på likavillkor, där resurser ska fördelas efter 
behov. Där alla barn får förverkliga sina livsdrömmar 
oberoende av sina egna bakgrunder. Men också att 
få ett mer humant politisk klimat där vi möts som 
människor med lika mycket värde. Att fördela resur-
serna rättvist är en fråga jag är väldigt intresserat, vi i 
Järva har sett resultatet av orättvist resursfördelning i 
åtta år.
Vi lever i en tid där kvinnor med slöja misshandlas 
mitt på dagen och mitt bland folk både verbalt och fy-
siskt. Och där väldigt ofta ingen angriper situationen. 
Vi lever också en tid där afrofobin är stort samhälls-
problem där små barn kallas alla typer av nedsättande 
ord. Och där skolorna inte längre är säker plats. Det 
oroar mig väldigt mycket, då jag själv är förälder och 
har en sju årig pojke. Det är inte bara uppväxtvill-
koren i våra förorter som vi (föräldrar) är oroade för 



utan också rasistiska och nazistiska attacker. Och om 
man klarar det, så finns det också strukturell rasism/
diskriminering som inte behandlar alla svenska barn 
lika, det oroar mig också!
Att bekämpa rasism/diskriminering av all slag är 
också en fråga som jag är väldigt intresserad. Men jag 
anser också att jag inte har ett annat val än engagera 
mig i de här frågorna. Då det handlar om min och 
mitt barns existens!
Jag är också väldigt intresserad internationell politisk, 
framför allt Afrika. Då det upplevs att omvärlden inte 
bryr sig om Afrika. Vi ser hela tiden hur afrikanska 
flyktingar drunknar dagligen både småbarn och kvin-
nor. 
Är också väldigt intresserad av familjeåterföringspoli-
tiken. Det är omänskligt att skilja familjemedlemmar. 
Vad ska man göra med ett uppehållstillstånd när man 
inte ens få leva med sin familj? Vem vill leva i ett 
sådant liv? Vad är då ett uppehållstillstånd värt?

Varför kandiderar du till riksdagen? 
För att göra skillnad tillsammans. Det är också därför 
jag engagerade mig i politiken. Men också för att 
bryta föreställningen om att den muslimska kvinnan 
är förtryckt och inte tillåts att engagera eller vara en 
del av samhället. Det är ju en myt som måste krossas. 
Det enda förtyck jag personligen blev utsattes för är 
från resten av samhället och särskilt hos antirasistis-
ka och feministiska miljöer. Där jag inte anses vara 
kompetent på något men framför allt upplevelsen att 
bli motarbetad.
Jag kandiderade förra gången också till riksdagen och 
hamnade på plats 16. Den här gången kandiderar jag 
enbart till riksdagslistan, anledningen är att jag fak-
tiskt har tröttnat på den osynliga strukturen. Och jag 
inser nu att, det inte är ens engagemang, viljan och 
förtroendet hos väljarna och lokalbefolkningen som 
avgör om man tillåts vara representant och förtroen-
devald. 
Vänsterpartiet har varit mitt första val som parti på 
grund av Vänsterpartiets politik. Jag har valt att vara 
aktiv politiker och jag vill få chansen att få represen-
tera Vänsterpartiet i riksdagen. Jag vägrar ta på mig 
rollen som den förtryckta muslimska kvinnan.
Jag hoppas att jag har fel, och det är sorgligt när man 
inse att alla människors lika värde inte gäller alla. 
Alla har ju ansvar att göra något åt situationen och jag 
har valt att inte upprätthålla den strukturella diskrimi-
neringen. Det är väldigt svårt att uppfylla kompetens 
som sitter på hudfärg! Att blunda för ett sådant tydligt 
orättvist, gynnar inte rörelsen!

    Ihsan Kellecioglu  
    Solna 
    Ålder: 37

Sysselsättning: 
Programansvarig socioekonomisk utsatthet Rädda 
Barnen 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Var vice ordförande i Uppsala Ung Vänster 2001-
2002. Styrelsen i Solna 2009-2010. Socialnämden i 
Solna 2013-2015. Kommunfullmäktige Solna kort 
period 2015. Är verksamhetsrevisor för Förenade 
Förorter och styrelseledamot i Järvaskolans styrel-
se 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Segregation, rasism och skola 

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Jag vill vara en stark röst för de människor som inte 
har en röst. Jag har kämpat under många år med de så 
kallade förortsrörelserna och vill med stark kraft föra 
de marginaliserades röster i riksdagen. Jag anser mig 
ha bred erfarenhet av frågor som rör barns livsvill-
kor, ojämlikhet och ungdomspolitiska frågor. Det är 
viktig att Vänsterpartiet blir bättre på att mobilisera 
människor som bor i förorterna och med mitt stora 
kontaktnät i områdena så kan vi öka i antal i dessa 
områden. Vi behöver som parti bli bättre på att i vår 
politik kombinera de kortsiktiga och de långsiktiga 
lösningarna på utmaningarna i samhället men ock-
så för den enskilda individen i att få sina rättigheter 
tillgodosedda. Riksdagen är en plats som vore en 
dröm och ett stort privilegium att arbeta i. Det vore 
också intressant att få utmaningen med att axla ett 
stort ansvar för de människor som vi ska representera 
i samhället. Med den erfarenhet och nätverk jag har 
i bagaget så vore det en otroligt utmanande roll att 
axla. 



       Jens Holm 
       Enskede  
     Ålder: 46

Sysselsättning: 
Riksdagsledamot 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson (V), 
tidigare EU-parlamentariker, tidigare ledamot av 
VIFs styrelse, ordf V Botkyrka, ordf Ung v Uppsala 
län. Riksdagsledamot (Miljö- och jordbruksutskot-
tet, EU-nämnden, suppl Gentekniknämnden, suppl 
justitieutskottet, förtroenderådet i Vs riksdagsgrupp), 
tidigare EU-parlamentariker. Djurens Rätt, Natur-
skyddsföreningen, Jordens Vänner. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Miljö/klimat, global rättvisa, djurrätt 

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Jag vill fortsätta att företräda V i miljöfrågor och 
fortsätta med mitt arbete som riksdagsledamot. Jag 
vill stärka Vs unika ställning i frågan där vi väver 
samman rättvisa och jämställdhet med miljö- och kli-
matkamp. Gör vi det på rätt sätt kommer vi vara det 
självklara partiet för alla radikala som annars kanske 
inte skulle ha röstat, för besvikna miljöpartister och 
sossar och för de som tidigare röstat på Fi.

    Jesper Wiklund   
    Sundbyberg 
    Ålder: 38

Sysselsättning: 
Oppositionsråd (tjänstledig facklig ombudsman)

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare klubbordförande vid Unionenklubben på 
Rädda Barnen och senare styrelseledamot vid Uni-
onenklubben på Unionen Stockholm. Nu tjänstledig 
ombudsman på Unionen Stockholm. 
Tidigare: Styrelsen i V Sundbyberg och styrelsen i 
Uppsala, Storstockholms Distriktsstyrelse, samman-
kallande i freds- och solidaritetsutskottet, sammankal-
lande i distriktets valberedning.  
Nuvarande: Sundbybergs kommunfullmäktige, kom-
munstyrelse, 2e vice oprdförande i social- och arbets-
marknadsnämnden, styrelseledamot i Sundbybergs 
Stadshus AB, flera parlamentariska utskott och kom-
mittéer i Sundbyberg. var tidigare också ordförande 
i Sundbybergs Grundskole- och Gymnasienämnd, 
ersättare i Uppsala Kommunfullmäktige, ledamot i 
Uppsala Valnämnd. Tidigare aktiv i Amnesty, initia-
tivtagare till och drivande i Rissne Pride, startat upp 
och delaktig i Nattvandring Rissne.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostadsfrågan, arbetsrätt/ facklig organisering samt 
trygghetsfrågor - inte minst i våra förorter.  

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Jag tror att jag kan locka fler röster till Vänsterpartiet, 
men också för att jag tror att jag kan vara en del i ar-
betet med att förankra partiets politik brett inom olika 
rörelser och bygga allianser utanför riksdagen för ett 
hållbart klimat och arbetsliv bland annat. Sedan tyck-
er jag dels nomineringen i sig är så pass hedersam att 
det är något man tackar ja till, dels att det är positivt 
när många i partiet kandiderar till förtroendeuppdrag - 
det ger valberedningen större möjlighet att ta fram ett 
bra & balanserat förslag och det ger valkonferensens 
ombud fler valmöjligheter.  Jag tror också att jag i 
valrörelsen på ett tydligt men enkelt sätt kan förklara 
vår politik och vilket allternativ den utgör gentemot 
rasisternas, högerns och socialdemokraternas förslag. 



    Jessica Hilwëyn  
    Norrtälje 
    Ålder: 45

Sysselsättning: 
Sjukersättning men på väg att starta eget 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot och ersättare i styrelsen i Norrtälje där jag 
också är valledare, interfeministiskt ansvarigoch 
HBTQ-ansvarig. Ersättare i kommunens Val och för-
troendemannanämnd. Just nu är jag bara aktiv i NA 
men jag har inga uppdrag just nu, har bl a varit ordfö-
rande i en kommitté och sekreterare i ett distrikt. Jag 
har även varit revisor i Hyresgästföreningen Sydost 
och sekreterare i en LH och som tonåring var jag bl a 
kassör i UNF.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Jämlikhet - såväl ekonomiskt, politiskt, på arbetsplat-
sen, i skolan, i vården, i omsorgen och i vardagen. 
Alla ska ha möjlighet till ett meningsfullt och rikt liv 
utifrån sina förutsättningar, oavsett ålder, kön, tro, 
politik, utseende, hälsa och funktionalitet. Samhället 
ska vara inkluderande, även mot personer som bryter 
mot normen.
Hållbarhet - ekonomiskt och ekologiskt men även 
mänskligt. Vi behöver ta hand om varandra och oss 
själva, människan är en viktig resurs som lätt försvin-
ner i balansrapporter och vinstjakt. 
Solidaritet - Det är vi tillsammans, alla människor, 
som måste göra det här om vi ska överleva. Alla är 
viktiga, alla kan bidra, ingen är mer värd och vi har 
alla resurser vi behöver för att kunna utplåna fattig-
dom och misär. SD må kalla sig sverigevänner men 
Vänsterpartiet är ett av de få partier som faktiskt för 
en människovänlig politik och det smäller långt högre 
i min bok.

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Delvis för att synliggöra oss på landsbygden, både för 
alla storstadsbor men också för oss själva. Det är lätt 
att vi blir sittande med nävarna i fickorna gnällandes 
på att centraliseringen osynliggör oss så jag föreslog 
att vi skulle göra något åt det och faktiskt nominera 
kandidater nu när vi har möjlighet. Delvis för att det 
var en barndomsdröm som jag avfärdat som orealis-
tisk så jag vill ge barnet som tappade alla sina dröm-
mar revansch men också för att jag har massor att ge 
och det ser tydligen mina partikamrater också. 
Jag vill visa att det är möjligt att resa sig från botten, 

få ett värdigt liv och bidra till samhället. Det här är 
ett sätt för mig att ge skattebetalarna valuta för sina 
pengar och visa vilken människokraft som förspills 
om vi slutar ta hand om våra svaga, jag vet att jag inte 
varit i livet eller ens befunnit mig där jag är idag om 
jag inte fått hjälp av olika samhällsinstanser. 
Det bevisar också att vi har en representativ demokra-
ti för att spegla samhället vi lever i, det behöver inte 
vara experter på alla ledande positioner i samhället 
utan det räcker med vilja och engagemang för att kun-
na påverka. Jag vill sprida hopp helt enkelt.

     Joanna Castro  
     Echeverri  
     Liljeholmen-Hägersten
     Ålder: 37 

Sysselsättning: 
Politisk Sekreterare 35%/Projektansvarig (utveck-
lingsprojekt) 70% 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Styrelseledamot i partiföreningen (Liljeholmen-Hä-
gersten 2014-2016) / Medlem i Storstockholms 
antirasistiska utskott (2016-pågående), Politisk 
Sekreterare i Solna Stad för Vänsterpartiet. Medlem i 
plattformen för Foro Internacional de Víctimas (Inter-
national Forum of victims of armed conflict Colom-
bia), uppdrag: researcher om den colombianska exilen 
i Europa.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Utrikesfrågor (demokrati, fred, konflikter, bistånd), 
ekonomisk jämlikhet, antirasism. 

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Jag blev förvånad när jag såg mejlet med frågan. 
Jag kom tillbaka från en femårig vistelse i Colombia 
(2009-2014) där jag jobbade mycket med kvinno-
frågor och konflikten, samt var politisk rådgivare till 
vänsterpartiet UP i kongressvalet 2014. Då var min 
största oro kvinnors låga politiska deltagande. När 
jag kom till Sverige var det naturligt att engagera mig 
i min partiförening. Jag var orolig över den växande 
rasismen, den åtstramade flyktingpolitiken, ojäm-
likheten som växte. Jag har haft kul i partiet, både i 
partiföreningen, i antirasistiska utskottet och nu som 
politisk sekreterare i Solna. Jag gillar att lära mig, att 



ta reda på fakta, att läsa på. Och att försöka påverka! 
Jag har gjort det i alla mina tidigare jobb i någon 
form. När jag nu får frågan kunde jag inte säga nej. 
Som kvinna, som invandrad i Sverige (1996), som 
mamma ser jag det som mitt ansvar att hedra denna 
högst oväntade nominering och tacka ja. Vi behö-
ver fler kvinnor som tackar ja till politiska uppdrag, 
fler människor med annan etnisk bakgrund, fler med 
andra livserfarenheter i politiken. Därför svarar jag ja 
och kandiderar till riksdagen.

    Jonas Lundgren   
    Älvsjö-Hägersten  
   Ålder: 26 

Sysselsättning: 
Politisk sekreterare  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sammankallande i Vänsterpartiets kulturnätverk. 
Politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Huddinge. 
Ersättare i Stockholm norra djurförsöksetiska nämnd 
samt nämndeman i tingsrätten och migrationsdomsto-
len. Ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Clarté. 
Revisor för Republikanska Föreningens ungdomsför-
bund Unga Republikaner. Medlem i Varken Hora eller 
Kuvad och Glöm Aldrig Pela och Fadime. Nyhetschef 
för Makthavare.se. Krönikör på Aktuellt Fokus.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Hedersrelaterat våld och förtryck 
Feminism
Kulturpolitik  

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Jag kandiderar till riksdagen för att visa att det finns 
en vänster även inom (V) som står upp för universella 
mänskliga rättigheter och mot exempelvis hedersrela-
terat våld och förtryck utan att ägna sig åt identitets-
politisk kulturrelativism. Svenska folket behöver en 
vänster de kan känna igen sig i och som tar de frågor 
som engagerar folk på allvar. Det gör vi genom att stå 
upp mot antidemokratiska, kvinnofientliga och ho-
mofoba attityder var de än visar sig och genom att stå 
för en politik som på allvar omfördelar resurser för att 
gynna dem som har det svårast i samhället. Jag vill 
också stå upp för en kulturpolitik som tar kulturella 
uttrycksformer som en rättighet för alla och utvecklar 

metoder för att både tillgängliggöra kultur för alla 
och garantera bra arbetsvillkot för kulturarbetare. Jag 
stå upp för en politik som motverkar segregation och 
underlättar för nyanlända att lära sig svenka, där är 
rätten till modersmålsundervisning omistlig. Vi måste 
även föra en tydligare politik för ett självständigt 
Kurdistan. Till sist vill jag se en mer aktiv politik för 
minoritetsfolkens rättigheter i Sverige och ratificering 
av ILO 169!

   Jonas Sjöstedt  
 Liljeholmen-  
      Hägersten 
      Ålder: 52

Sysselsättning: 
Partiledare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
PS, partiordförande, Riksdagsledamot sedan 2010, 
tidigare Kommunfullmägtige och Europaparlamenta-
riker 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
välfärd, klimat, ekonomisk rättvisa 

Varför kandiderar du till riksdagen? 
Jag vill vara med och vinna valet 2018



   

 
     Karin Rågsjö  
     Vita Bergen 
    Ålder: 62

Sysselsättning: 
Riksdagsledamot

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Med i distriktsstyrelsen i Stockholm från 1999-2001. 
Ordförande i Vita Bergen från 1997–2000
Ledamot i gruppstyrelsen i Stockholms Stadshus/
kommun. I Partistyrelsen sedan 2012.
Satt i stadsdelsnämnd på Södermalm 2000-2005 och 
i Stockholms fullmäktige 2002-2014. Var under olika 
delar av den tiden också bl.a. ordförande i förenings-
utskottet, vice ordförande i Socialtjänstnämnden, vice 
ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, ersättare i 
kommunstyrelsen och ledamot i ekonomiutskottet
Vice gruppledare 2010-2014 för V i stadshuset och 
nu sedan 2014 riksdagsledamot – mitt första heltids-
uppdrag. Utöver det har jag varit fritidspolitiker fram 
till 2010. Från 2010-2014 jobbade jag halvtid med 
politik. Jag är aktiv och sitter i styrelsen för KSAN 
(Kvinnors samorganisation Alkohol Narkotika).
Medlem i SKB; Stockholms kooperativa bostadsför-
ening och Hyresgästföreningen.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
1. Att omvandla den ojämlika vården till en jämlik 
vård
2. Att de som har sämst förutsättningar; de fattiga, de 
sjuka, de som inte får vård och behandling- alla de 
som står på sidan av samhället får ett anständigt liv. 
Att samhället så länge gynnat de som har de bäst. Det 
vill jag ändra på. Där spelar min klassbakgrund in.
3.Psykisk ohälsa. En tickande bomb.

Varför kandiderar du till riksdagen?
Jag har aldrig haft en plan mer en riktning i allt vad 
jag har gjort. Den riktningen handlar om solidaritet 
och om klass. Jag vill ha ett jämlikt samhälle. Jag vill 
förändring; därför vill jag sitta i riksdagen en period 
till.
Den självklara inre säkerheten är oftast inbyggd hos 
de som växer upp i medelklassmiljö. Oavsett var i 
världen.  Det självklara att hantera sociala situationer, 
glida bättre i sociala sammanhang. Klass spelar roll. 

Bakgrund spelar roll. Erfarenheter spelar roll. Kön 
spelar roll. Sexuell identitet spelar roll. Etnicitet spe-
lar roll. Ålder spelar roll. Funktionsnedsättning spelar 
roll. Tycker att min erfarenhet spelar roll.
Inom vänstern måste vi lära oss att se varandras 
erfarenheter av livet. Jobbar vi i lag som kollektivister 
eller marknadsför vi bara oss själva? Ser oss själva 
som levande varumärken? Hur som; klass spelar roll. 
Den klass vi har vuxit upp i, den klass vi befinner oss 
i och specifikt vår klasskänsla i vår politiska vardag. 
Jag anser att min bakgrund och det jag har gjort i livet 
och det liv jag levt har gett mig en stor bredd och 
erfarenhet som matchar riksdagen.

    Kerstin Amelin  
    Botkyrka 
    Ålder: 54

Sysselsättning: 
Politisk sekreterare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare bland annat ”branch organiser” och ”wo-
men’s officer” inom Northern Ireland Public Service 
Alliance. Nuvarande: Ledamot i V Storstockholms 
miljö- och klimatutskott och feministiska utskott. 
Deltidsanställd som politisk sekreterare i V Mär-
sta-Sigtuna partiförening. 
Tidigare: Styrelseledamot och internfeministiskt 
ansvarig i V Botkyrka partiförening och V Storstock-
holms distriktsstyrelse. 
Nuvarande: Botkyrka - ersättare i kommunfullmäkti-
ge, vice ordförande vård- och omsorgsnämnden, leda-
mot samhällsbyggnadsnämnden, ersättare arbetsmark-
nads- och vuxenutbildningnämnden och arbets- och 
näringslivsberedningen, ledamot Botkyrkabyggens 
styrelse, ersättare styrelsen för stiftelsen Äldrecen-
trum, nyligen unämnd ledamt landstingsstyrelsens 
miljöberedning. Tidigare ersättare Tekniska nämnden, 
Botkyrka. Styrelseledamot Svensk mat- och miljöin-
formation.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Miljö och klimat i allmänhet, med matens miljöpå-



verkan och jordbrukspolitik i synnerhet. Samhälls-
planering i allmänhet, med transport/infrastruktur 
och byggande i synnerhet. Arbetsmarknadspolitik i 
allmänhet. 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag fick mitt första parlamentariska uppdrag under 
den förra mandatperioden, och under den innevarande 
perioden har min ”portfölj” växt i en rasande takt. Jag 
har ett brett politiskt intresse, tillsammans med ett 
skarpt fokus på vissa områden. Jag känner att jag har 
hamnat rätt - jag stormtrivs med arbetet som fritids-
politiker, och upplever att jag är effektiv och gör skill-
nad. Jag har egenskaper som jag anser är önskvärda 
hos en riksdagsledamot, och jag tror jag skulle bli en 
god representant för Vänsterpartiet. 

 

          
         
     Kerstin Åkare  
 Upplands-Bro 
   Ålder: 63

Sysselsättning: 
Grundskollärare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Fackligt ombud på min arbetsplats, Gruppledare i 
kommunen, KF-ledamot, ersättare i KS, Dea-fören-
ingen för kvinnohistoriskt Museum 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Skolfrågor, våldet mot kvinnor och socialförsäkring-
ar 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag kandiderar för att jag vill vara med och påverka. 
Efter flera år i kommunpolitiken skulle det kännas 
spännande att kliva upp ett steg i maktens korridorer. 

    Leif Gheith Sahi  
   Sekovänstern 
   och Skärholmen 
   Ålder: 47

Sysselsättning: 
Arbetar i tunnelbanan  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Valberedare i Seko på gröna linjen, nämndeman, revi-
sor i föreningen.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Integration, Arbetsmarknaden, Rasism och Vinster i 
välfärden  

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag kandiderar till riksdagsvalet. För att hitta flera 
lösningar för de problemen som finns i samhället. De 
åtgärderna som finns är räcker inte till. Omfördel-
ningsbudgetar vinns inte på rätt fördelningspolitik. 
Människors behov är i en ständig förändring och i 
behov av trygghet av samhället. Vinsterna i välfärden 
har gjort människor otrygga och lett till klasskamp 
mellan fattiga och rika. Alla områden är infekterade 
av den borgeliga styret som tidigare varit. Därför be-
höver vi en förstärkning av vården, ensamma föräld-
rar och pensionärerna m.m i den offentliga sektorn. 
Människor i utanförskap har vandrat med otydliga 
villkor och svåra förhållanden.

     Leif Larsson  
     Hässelby-  
     Vällingby 
     Ålder: 74

Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare styrelseledamot i Lärarförbundet sektion 
Rinkeby Kista samt revisor Stockholms lokalavdel-
ning. Nu Flertalet uppdrag i partiföreningen. Sdn 
Hässelby Vällingbys Sdn Hässelby Vällingby samt 
uppdrag i landsting och kommun landsting och kom-
munen. Aktiv i kollektivhuset Hässelby Familjehotell 
samt medlem av styrelsen. 



Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Sociala frågor, förortsfrågor och barns situa-
tion 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Om jag med mina erfarenheter kan tillföra något är 
jag nöjd

    Lina el Yafi  
    Sekovänstern och     
    Liljeholmen-Hägersten
   Ålder: 39

Sysselsättning: Spårvagnsförare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ordförande Lokalbaneklubben, Ordförande Vänster-
partiet Seko Stockholm, erättare i Seko Stockholm. 
Valberedning för KF-listan och sitter med i lednings-
gruppen för fackliga nätverket. Också aktiv i Konst-
närshuset . 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Fackliga frågar, jämställdhet och integration  Jag 
har under min tid som fackligt aktiv och som förare 
på spårvägen upplevt hur kollektivtrafiken försämrats 
men även andra områden, försämrats av upphandling-
ar och verksamhet som läggs ut på entreprenad. Det 
känns viktigt med en större facklig representation i 
vänsterpartiet och i riksdagen. 

    Lorena Delgado  
    Skärholmen 
   Ålder: 43

Sysselsättning: 
Material Planerare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Förr skyddsombud handels. Tidigare ordf partifören-
ing skärholmen. Nu ordförande Skärholmens stads-
delsnämnd och ledamot kommunfullmäktige Stock-
holm.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Demokratisering av processer, strukturell rasism, 
internationell politik 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag tror att jag skulle kunna bidra med bredd i listan, 
tror att vi behöver ombyte i listan ett mer kollektivt 
tänk. 

    

    Malin Claesson   
    Norrtälje 
    Ålder: 27

Sysselsättning:  
Studerande 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Jag är ledamot i Stockholms Universitets studentkårs 
fullmäktige, är inne på min andra mandatperiod. Jag 
sitter i styrelsen för Vänsterns studentförbund Stock-
holm. Jag sitter även i valberedningen i min bostads-
rättsförening. Jag var även ordförande i Ung Vänster 
Norrtälje under ett år.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostadspolitik
Klimatpolitik
Högre utbildning

Varför kandiderar du till riksdagen
Jag kandiderar till riksdagen för att jag tror att den 
spetskompetens som jag har genom min utbildning 
och mitt politiska engagemang inom akademin kan 
jag vara en stor tillgång för Vänsterpartiet. Jag har 
också alltid brunnit för politik och har haft en dröm 
om att jobba som politiskt sakkunnig eller som politi-
ker så länge jag kan minnas. Att få bidra på en natio-
nell nivå till att skapa ett mer solidariskt samhälle är 
något jag alltid har sett fram emot.



     Maria Hannäs  
     Hammarby Skarpnäck 
     Ålder: 64  

Sysselsättning: 
Jourhandläggare Äldreomsorgen 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i landstinget och diverse uppdrag därifrån på 
80-talet. Uppdrag på olika nivåer i Stockholms stad 
sedan 90-talet, främst i Kommunfullmäktige 1998-
2014, stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnden, 
men även flera andra nämnder och bolag. Var även 
ordförande i lokala hyresgästföreningen i 10 år under 
80-90-talet.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Samhällsplanering och äldreomsorg.

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag tror att jag kan dra röster till Vänsterpartiet om 
jag står på listan. Jag kandiderar inte till topplacering.

      Mohibul Ezdani Khan 
     Hässelby- 
  Vällingby 
     Ålder: 61

Sysselsättning: 
Postanställd 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Viceordförande SEKO POST klubb terminalerna 
Stockholm syd och sektionsordförande på Årsta 
postterminal. Vidare sitter jag som ledamot i SEKO 
Stockholms representantskap som består av SEKO 
representanterna från olika branscher. Ordförande 

Hässelby-Vällingby, Valberedning för Partystyrelsen. 
Tidigare: Ersättare Stockholm KF (2003-2006) Ersät-
tare Fastighet och saluhallarna (2003-2006) Ersättare 
SLL (2006-2010) Ledamot kultur och utbildnings-
nämnden (2006-2010).  Nuvarande: Ledamot SLL. 
Ledamot sjukvådstyrelse Stockholmsstad och Ekerö. 
Ledamot Jury för pris mot främlingsfientlighet och 
rasism. Ersättare Mälardalsrådet.Tidigare: Vice ordfö-
rande  SEKO post klubb Tomtebada. Sammankallan-
de Skyddsombud Sektions Årsta, Sektions ordförande 
SEKO post terminal Tomtebada

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Det finns många frågor som jag tycker är viktiga men 
de tre som intresserar mig mest är arbetsmarknads-
frågor. Välfärd. Sist men inte minst är mångfald och 
jämlikhet en viktig fråga tycker jag.

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag kandiderar till Sveriges Riksdag för de frågor som 
jag intresserar mig mest för avgörs i riksdagen. Jag 
vill fortsätta att arbeta för det  arbetsmarknad frågor 
samt välfärd, integration och mångfald. Som folklig 
representant vill jag vara med och forma ett nytt och 
bättre Sverige som är mer rättvis mot landet samtliga 
medborgarna. Jag tror att jag kan bidra till gruppen en 
bra insats med mina kunskaper och erfarenheter.

     Moisés Ubeira  
     Sundbyberg  
    Ålder: 33

Sysselsättning: 
Heltidsanställd  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Arbetsplatsombud, skyddsombud för ST samt tidigare 
Jusek. Varit del av antirasistiska utskottet i Sthlm. Nu 
har jag enbart parlamentariska uppdrag i kommunen. 
Ledamot i Stadsmiljö,- och tekniska nämnden, samt 
i grundskole,- och gymnasienämnden. Även suttit i 
kommunstyrelse samt exploatering och hållbarhets-
utskottet i kommunen. Fackligt enbart. ST. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Utrikes, finans/skatt/myndighet och jämställdhet.



Varför kandiderar du till riksdagen 
Är väldigt aktiv i de kretsar jag finns och märker att 
jag entusiasmerar och engagerar. Jag skulle komma 
med en stor portion ny energi som skulle nå nya mål-
grupper. Att bara stå med på riksdagslistan skulle ge 
en skjuts för fortsatt aktivism och en starkare tyngd 
bakom orden vid kontakt med väljare. Att komma 
med riksdagen skulle ge er en represant med hjärtat 
på rätt plats och glöden ständigt levande.

    

 

    Mujde Rashid  
    Sollentuna 
    Ålder: 61

 
Sysselsättning: 
Civilingenjör 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Styrelsemedlem i  Vänsterföreningen i Lund, Kista 
och Sollentuna. SDN i Lund och Kista, KF-ledamot 
i Stockholm och Sollentuna. Kurdiska föreningen för 
äldre kurder i Stockholm 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Kampen mot rasism och främlingsfientlighet, sjuk-
vård och jämställdhet och rättvisefrågor 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Orättvisor och segregationen har ökat mycket de 
senaste i Sverige. Riksdagen är den högsta demokra-
tiska församlingen där man kan påverka besluten.

    
      Niklas Andersson 
     Sigtuna 
     Ålder: 30

Sysselsättning: 
Statistiker

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot i ST:s styrelse på KI, arbetsplatsombud samt 
skyddsombud. Ordförande partiföreningen i Sigtu-
na kommun. Ersättare i Kommunstyrelsen i Sigtuna 
kommun 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest Kul-
tur-, miljö- och bostadsfrågor. 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Sverige borde vara mer socialistiskt och jag önskar 
vara tillgänglig för kunna göra mitt för att det ska bli 
så.

    Nooshi Dadgostar 
     Botkyrka 
    Ålder: 32

Sysselsättning: 
Riksdagsledamot 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare aktiv i lokala ungdomskommittén i Handels 
avd 20, skolinformatör etc. Riksdagsledamot sedan 
2014 och bostadspolitisk talesperson. Ledamot av 
partistyrelsen. Ersättare och ordinarie i olika nämnder 
tex utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
etc. ledamot i kommunalt bostadsbolag och kommun-
fullmäktige i Botkyrka.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Bostad, arbetsmarknad/fackligt, feminism 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Vill fortsätta utveckla projektet vi har och föra in nya 
perspektiv. 



  
    Nujin Alacabek 
    Huddinge  
    Ålder: 37

Sysselsättning: 
Kommunalråd i oppostion  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Valberedare för V Huddinge just nu. Har varit styrel-
seledamot i Huddinge, suttit som ledamot i distriktet 
och dess VU, har varit med i valberedningen för 
landstingslistan inför valet 2014. Sitter i kommun-
styrelsen, kommunfullmäktige och som andre vice i 
Demokratiberedningen. Har suttit som ersättare i KS 
och Förskolenämnden samt som ordinarie ledamot i 
Socialnämden. Tidigare i Kurdiska Kvinnoförbundet 
och har även suttit i dess styrelse.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Integrations- och asyl/flyktingpolitik, minoritetsfrågor 
samt demokrati och MR- frågor (medborgarinklude-
ring och delaktighet) men även Folkrätt och interna-
tionella relationer.  

Varför kandiderar du till riksdagen 
Det saknas en stark och tydlig vänster och jag vill 
vara del av att bygga den stark. Vänsterpolitik gör 
skillnad men vi behöver nå ut till fler och komma ut 
med vår politik på ett väldigt enkelt och tydligt sätt. 
Man ska på ett enkelt sätt kunna svara på vad Vän-
sterpartiet står för. Idag är det tyvärr många som inte 
vet skillnaden på S och V och som en konsekvens av 
det väljer att rösta på det större partiet, detta behöver 
vi ändra på. Ju starkare vi blir ju svårare blir det att 
utesluta oss från att sitta i regering. Vi har väldigt 
många bra frågor och förslag som vi behöver synlig-
göra. Jag ser mig själv som en väldigt bra förmedlare 
av vänsterpolitiken och är även en person , det vill 
säga (ensamstående) kvinna med utländsk bakgrund 
som har växt upp i ett resursvagt område som många 
känner igen sig i till vardags. Med mig i riksdagen 
kommer många unga kvinnor att känna att det är möj-
ligt, även för dom. Idag är jag kommunalråd i opposi-
tion och kämpar för att vara rösten för de människor 
som inte hörs i samhället. Det kan många dagar vara 

svårt att få ihop alla pusselbitar i livet som politiker 
med livet som småbarnsförälder, men med en driv-
kraft som bygger på att aldrig ge upp så vet jag att det 
går bara man är redo att kämpa.

    Patrik Olofsson  
    Haninge och  
   Transportvänstern 
   Ålder: 51 

Sysselsättning: 
Politisk sekreterare/Taxiförare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sekr Transports taxisektion. Klubbordförande, 
Ombudsman, HSO, RSO. Styrelseledamot i par-
tiföreningen & politisk sekreterare på 25%. Tidiga-
re kommunala uppdrag i Nynäshamn; Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, styrelseledamot i Nynäs-
hamnsbostäder. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Arbetsmarknadsfrågor, frågor som rör offentlig upp-
handling, internationell solidaritet. 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag kandiderar för att jag brinner för Vänsterpartiets 
politik. Jag brinner för att arbetsvillkoren åter ska 
få samma tyngd i dagspolitiken som tidigare. Jag 
vill verka för att Vänsterpartiets vision om en rättvis 
och inkluderande arbetsmarknad blir verklighet. Det 
största och mest akuta problemet på arbetsmarkna-
den är lönediskrimineringen mot kvinnor. På 50-talet 
avskaffade LO, formellt sett, de särskilda kvinnolö-
nerna. Men vi lever fortfarande av sviterna av dem 
och könsuppdelningen av arbetsmarknaden. Arbetar-
rörelsen kommer inte kunna avancera framåt såvida 
vi inte stänger gapet mellan kvinno- och manslöner. 
Jag vill också bidra till att de otrygga anställningarna 
och bemanningsföretagen antingen på allvar begrän-
sas eller upphör.

    



 

 Rashid Mohammed 
    Tensta-Rinkeby- 
    Spånga
    Ålder: 56

Sysselsättning: 
Jobbar som enhetschef på enheten ensamkommande 
flyktingbarn och unga i Bromma SDF 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Var arbetsplatsombud i SKTF, nuvarande Vision, 
Ordförande V Tensta-Rinkeby-Spånga, Gruppledare 
(V) Spånga Tensta SDN. Sitter i styrelsen för Rinke-
by Folkets Hus. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Trygghetsfrågor, sysselsättning och integration/migra-
tionsfrågor 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag tror att jag kan göra nytta i riksdagen. Jag tror att 
jag kan göra skillnad utifrån den erfarenheten som 
jag har som lokalpolitiker och driva Vänsterpartiets 
politik i riksnivå . jag har intresse och engagemang i 
frågor som rör diskriminering, segregation och margi-
nalisering.

 
   Rasmus Cedergren 

  Sollentuna 
  Ålder: 22

Sysselsättning: 
Produktionsarbetare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Styrelseledamot Vänsterpartiet Sollentuna 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Inga vinster i välfärden - Pengar som tas ut som vinst 
som hellre kunde investerats tillbaka in i välfärden, 
faktumet att det är skattepengar som hamnar i ägarnas 
fickor, och att välfärdsföretag bedrivna som publika 
aktiebolags enda uppdrag enligt lag är att generera 
vinst till ägarna är problemen.
Arbete & Arbetsrätt - En låg arbetslöshet ger arbetare 
mer makt medan arbetskraft inte slösas bort. Med 

satsningar på samhällsnyttan kan vi öka personaltät-
het inom skola, vård & omsorg, vi kan bygga bostä-
der och skolor, vi kan bygga ut infrastrukturen och 
kollektivtrafiken, vi kan utbilda mer människor och vi 
kan göra det här med ett fokus på hållbarhet! Samti-
digt kan vi inte inskränka strejkrätten eller avveckla 
delar av arbetsrätten som föreslås av högern kontinu-
erligt! Mycket glad över att se att man kommer kunna 
göra avdrag på fackavgiften, till exempel.
Kollektivtrafik - Med samhällen som växer blir det 
allt viktigare med en bra och tillgänglig kollektivtra-
fik. En helt skattefinansierad kollektivtrafik där peng-
ar går till att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken 
hjälper hela samhället genom att fler tar buss, tåg eller 
tunnelbana istället för bilen samtidigt som de mest 
utsatta får mer rörlighet. Fler hållplatser gör världen 
närmare varandra!

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag vill hjälpa vänsterpartiet bedriva sin politik, och 
jag brinner verkligen för hela vänsterpartiets parti-
program. Jag tycker det är viktigt med att ha olika 
erfarenheter i en grupp och jag hoppas att jag som 
ung och jobbar på en mindre fabrik kan hjälpa till 
med det. Jag upplever att många unga i min krets vill 
engagera sig i samhällsfrågor, men ser inte att ett av 
sätten man kan göra det på är faktiskt att bara engage-
ra sig i vänsterpartiet. Jag hoppas på att kunna inspi-
rera dem mer än jag redan gjort med det här.

      Rikard Warlenius 
      Liljeholmen- 
 Hägersten- 
      Ålder: 47 

Sysselsättning: lektor i ekonomisk historia  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Tidigare styrelseledamot i Stockholms LS av SAC, 
adjungerad ledamot av SAC:s centralkommitté (i 
egenskap av chefredaktör för Arbetaren). Styrelsen i 
partiföreningen, Stockholm stads fullmäktigegrupp, 
kongressledamot 2016, ledamot i ekologisk-ekono-
miska programgruppen. Stockholms stadsfullmäktige 
2014-, Stockhlms exploateringsnämnd 2015-, Stock-
holms miljö- och hälsoskyddsnämnd 2015-, ledamot i 
SKL:s klimatberedningsgrupp 2015-17. Styrelseleda-
mot i Sveriges klimatkommuner 



Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Det korta svaret: miljöpolitik (i vidast möjliga me-
ning, se nedan), ekonomisk politik och trafikpolitik.

Det långa svaret: Den politiska fråga som har intres-
serat mig mest är klimatfrågan, eller rättare sagt kli-
matomställning. Men det är en så omfattande fråga att 
den överlappar många politiska sakområden och rent 
av tränger ner i vår ideologiska kärna. Den som är in-
tresserad av klimatomställning behöver därför bry sig 
om alla områden där utsläpp sker, som trafikpolitik, 
energipolitik, bostadspolitik, industripolitik och jord-
brukspolitik. Dessutom är den ekonomiska politiken 
viktig eftersom den avgör hur samhället ska investera 
och vilka politikområden som ska prioriteras, liksom 
utrikespolitiken eftersom de här frågorna är globala. 
Men inte ens det räcker. Eftersom en klimatomställ-
ning måste vara rättvis och skapa en ny berättelse om 
vad ett gott liv och ett gott samhälle är innefattas även 
exempelvis skattepolitik (ökad omfördelning, styra 
bort från miljöpåverkande konsumtion), arbetsmark-
nadspolitik (gröna jobb, arbetstidsförkortning) och 
välfärdspolitik (främja offentlig konsumtion av god 
kvalité). 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag har suttit i KF Stockholm i tre år och även om 
det ibland är rätt träligt uppvägs det av att vi ofta får 
igenom beslut som är viktiga för vänsterpartiet och 
våra väljare. Jag kandiderar till riksdagen eftersom 
jag tror att jag är bra på just det. Jag är analytisk, 
empatisk och seriös och det har gjort mig sakpolitiskt 
framgångsrik. Det främsta (men inte enda) exemplet 
är kolkraftverket i Hjorthagen, som är Stockholms 
absolut största utsläppskälla och som jag gav mig 
jäveln på att få nerlagt. Efter många turer kom så ett 
nytt inriktningsbeslut om att verket ska stängas ner 
senast 2022 – åtta år tidigare än planerat. Det skedde 
tack vare mångas kamp, men jag är faktiskt övertygad 
om att min insats var avgörande. 
Andra vänsterpartister gör sig bättre i rutan, är mer 
representativa för våra väljare eller mer kraftfulla 
ledare, vilket är jätteviktigt. Men det behövs också 
politiker som är analytiska, kunniga och lösningsin-
riktade, och där tror jag att jag skulle vara partiet och 
våra väljare behjälplig som riksdagsledamot. 

     

     

 Robert Mjörnberg 
      Kommunalvänstern  
      och Vantör 
      Ålder: 37

Sysselsättning: 
Regionalt facklig ombud / Personlig assistent 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Regionalt fackligt ombud för Kommunal Stockholms 
Län, kongressdelegat, styrelsemedlem i sektion Gull-
marsplan, repskapet LO-distriktet, Repskapet ABF 
Stockholm, Repskapet Kommunal Stockholms län. 
Distriktsstyrelseledamot Vänsterpartiet Storstockholm 
och sammankallande för det fackliga utskottet samt 
styrelseledamot i Kommunalvänstern.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Arbetsrätt/Arbetsmiljö, Personlig assistans och LSS 
samt Vård och omsorg 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag kandiderar för att jag kan bidra med ett fackligt 
perspektiv som jag tror att vi behöver bli ännu bättre 
på, vi har redan svaren på de politiska frågorna som 
rör det breda LO-kollektivet, men vi måste bli ännu 
bättre på att se till att lyfta det kollektivets frågor. Jag 
välkomnar tidigare kongressbeslut där man beslutat 
att öka representationen i partiet på valbara platser, av 
personer från LO-kollektivet. Dessutom tror jag det är 
väldigt viktigt att vi som parti också lyfter fram per-
soner med erfarenhet av dessa yrken och då talar jag 
inte enbart om mig specifikt utan LO-arbetare som 
ett kollektiv. Jag kandiderar för att jag vill ge en stark 
röst åt de medlemmarna som jag representerar dagli-
gen i mitt fackliga uppdrag, och den rösten kan alltid 
bli starkare oavsett hur många och hur bra företrädare 
vi har. 
För mig står de fackliga frågorna i centrum, men 
kopplat till dem också de yrken som jag har erfa-
renhet och kunskap av, LSS, personlig assistans och 
arbete i någon annans hem. Jag vill drista mig till 
att påstå att jag har stor insikt i personlig assistans 
i synnerhet, både som reform men framförallt som 
arbetsrättslig konfliktyta. 
Till min kandidatur vill jag även lyfta fram att jag 
har stor förhandlingsvana då jag dagligen utför för-



handlingar gentemot de motparter som vi som parti 
verkar för att begränsa, vinstdrivande företag inom 
välfärden. Det är min starkaste drivkraft i mitt poli-
tiska ”värv” att kämpa för en välfärd för alla, fri från 
vinstintressen med arbetstagarna i fokus, och självfal-
let att varje skattekrona ska gå till barnen, pensionä-
rerna och patienterna. Allt annat är för mig en felaktig 
prioritering när man talar om välfärden.
Kanske ännu viktigare är ett område som jag inte 
primärt sysselsätter mig med i mitt fackliga uppdrag, 
men som ALLTID är närvarande, arbetsmiljöfrågor 
som är något jag brinner för. Något som alltid slår 
mig när jag lyssnar på debatter i kammaren är våra 
politiska motståndares brist på insikt eller kunskap i 
arbetsmijöfrågor, detta är något som jag tror att jag 
kan ge de flesta av dem en rejäl debatt kring. Ett arbe-
te oavsett dess natur är inte bättre än dess arbetsmiljö, 
vi som politiker har där en central roll i att utforma 
och följa upp de regelverk som finns till skydd för 
arbetstagarna. Vi ska inte bara ha arbeten i Sverige 
som sysselsättning för sysselsättningens skull utan 
de som arbetar måste också må bra och hålla ända till 
pension!

    Roya Asadzadeh  
    Sundbyberg 
    Ålder: 46

Sysselsättning:  
Kurator 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sitter med i styrelsen i Sundbyberg och är internfe-
ministiskt ansvarig. Tidigare uppdrag i Överförmyn-
darnämnden och i Solna Tingsrätt. Sitter nu i  Kultur 
och fritidsnämnden och som suppleant i styrelsen för 
Förvaltaren AB, kommunala bostadsbolaget i Sund-
byberg. Medlem i Svensk-afghanska kommitteen och 
Mellanöstern socialiseter.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Utrikespolitik, psykiatri, socialt arbete och kvinnofrå-
gor

Varför kandiderar du till riksdagen 

Min utbildning och arbete har tillfört mig både teo-
retisk och praktisk kunskap. Som socionom har jag 
arbetat inom de flesta grenar av socialt arbete. På nära 
håll har jag sett den effekten av nyliberalismen: social 
exkludering, växande fattigdom och ghetto som bre-
der ut sig. Jag vet varför vi behöver en vänsterpolitik, 
för att kunna inkludera alla de hopplösa människorna 
i samhället och låta människor att vara delaktiga i 
gemenskapen. Det är samma med kvinnofrågan. Post-
modernismen har krossat kvinnors gemenskap, istäl-
let har vi delats till muslimska, svarta, vita, etc. Jag 
blir förvånad att liberalerna dominerar fältet med sin 
rasistiska version av feminism, genom att ge sig på 
vissa kulturer och vissa folkgrupper, under feminis-
mens täckmantel. Med klassanalys, kommer vi bättre 
åt kvinnors problematik och maktens koncentration 
hos vissa grupper eller hos män som enhet.

    Sait Yildiz  
    Södertälje 
    Ålder: 54 

Sysselsättning:  
Lärare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Arbetsplats ombud, Revisor i föreningen, tidigare har 
suttit som ordf och suppleant i Styrelsen, Ledamot i 
kommunfullmäktige, styrelseledamot i kommunens 
bostadsbolag (Telge bostäder). Tidigare satt jag som 
Förste och andre vice ordf. i kommunfullmäktige och 
ersättare i utbildningsnämden. Jag har varit aktiv i 
olika invandrarorganisationer och -föreningar, bland 
andra har jag varit ordförande för Assyriska Riksför-
bundet i Sverige, ordförande för SIOS, Samarbetsor-
gan för etniska organisationer. SIOS organiserar de 
största invandrarförbunden inom sig. För närvarande 
är jag aktiv i Assyriska Hjälpfonden och Assyriska 
Demokratiska Organisationen.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
1) Bistånd och internationella frågor såsom mänskliga 
rättigheter, demokratifrågor, minoritets- och kvinno-
frågor med anknytning till Mellanöstern.
2)  Arbetsmarknad.
3) Migrations- 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 några 
hundra röster till partiet tack vare mina kontakter med 
invandrarnas föreningsliv. 

     

     Samuel Skånberg 
     Haninge 
     Ålder: 31 

Sysselsättning:  
Webbutvecklare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i Storstockholms distriktsstyrelse,  Kom-
munfullmäktigeledamot i Haninge och ledamot i 
beredningen för Mänskliga Rättigheter samt i Håll-
barhetsberedningen, tidigare satt jag i valberedningen 
för Kristna Fredsrörelsen 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Klimat, djurrätt, feminism 

Varför kandiderar du till riksdagen 
För att partiföreningen ville ha ett namn på listan

    Staffan Norberg  
    Södertälje  
   Ålder: 61

Sysselsättning:  
Kommunalråd 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Kommunalråd, DS i Sthlm och Uppsala, Partistyrelse 
och VU 1993-2003, ordf (v) södertälje, kommunal-
råd, ordf Telge Energi AB, ordf Stadsbyggnadsnämn-
den, SKL, SNF, HSB 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Energi och miljö, bostad och byggande, folkhälsofrå-
gor  

Varför kandiderar du till riksdagen 
Tror att jag kan dra en hel  del röster i södra länsdelen 
åt de som står högre på listan.

    Tahir Qureshi  
    Sollentuna  
    Ålder: 59

Sysselsättning:  
Politiker 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Har varit ordf, kassör , organisatör, valledare flera 
gånger i styrelsen. Nu mera i valberedning och håller 
på rekrytera fler i styrelsen. Tidigare: valnämnd, Sol-
lentunahem styrelse, nämndeman, Sollentuna energi 
styrelse, idag: valnämnd, Sollentunahem bolagsstyrel-
se,vård och omsorgsnämnd och stadsbyggnadsnämn-
den, Ordförande i hyresgägstförenig hos de privata 
samt i allmännyttan.
Startat Grannsamverkan i höghus i Sollentuna. Fick 
trygghetspriset från kommunen. Startat kvinnojour i 
området mm.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Bostad, rättvisa och utbildning  

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag tror att jag kan göra mer både för partiet och alla 
medborgare 

   
 
  
    Torun Boucher  
   Västra
  Södermalm 
    Ålder: 58



Sysselsättning: 
Arvoderad politiker 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Har tidigare varit fackligt ombud under 5 år på posten 
för dåvarande statsanställdas förbund, nuvarande 
Seko. Gick över till Saco när jag jobbade som guide. 
Sitter just nu i styrgruppen för interfeministisk organi-
sering samt i distriktets valplaneringsgrupp. Har suttit 
i distriktsstyrelse, varit partiföreningsordförande/
kassör. Suttit i PS valberedning inför 2012 och 2014 
års kongresser. Haft småuppdrag som första majgrupp 
och annat dyl. Är just nu ledamot i Sthlms stad full-
mäktige, ordförande i äldrenämnden och vice grupp-
ledare. Var ersättare i stadsdelsnämnd 2005-2014, 
ersättare i fullmäktige och ledamot i äldrenämnden 
2011-2014   
Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jag är intresserad av ungefär allt men har framförallt 
ägnat mig åt välfärdsfrågor med fokus på äldreom-
sorg och hälso- och sjukvård samt styrningsfrågor 
vad gäller välfärd/upphandling och vinstdebatten. Är 
också lite specialintresserad av kulturfrågor.

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag kandiderar i första hand till Stockholms stad. Men 
jag står till förfogande för att stå på riksdagslistan 
- om valberedningen tycker att det behövs. Jag kan 
med andra ord även stå långt ner. Om jag inte står alls 
kommer jag att dra tillbaka mitt namn. 

    Veronica Kallander  
    Sundbyberg
    Ålder: 45  

Sysselsättning:
Halvtids förtidspension och resterande kommunpoliti-
ker Sundbyberg  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Vice gruppledare, ordinarie ledamot i partistyrelsen, 
ingått i valledningen 2014 och nu 2018, förhandlings-
delegation efter valet 2014, ledamot partiförenings-
styrelsen. 2e v ordförande i äldrenämnden, 2e vice 
ordförande i Kommunala rådet för funktionshinder-

rådet, styrelseledamot i kommunala bolag, ordinarie 
ledamot kommunfullmäktige, ersättare kommunsty-
relsen, Näringslivskommittén i Sundbyberg. Vice 
ordförande DHR Sundbyberg. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jag jobbar för att alla politiska frågor också ska ha 
ett funktionalitetsperspektiv eftersom personer med 
funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet inte 
enbart är mottagare av diverse insatser utan i högsta 
grad har en massa andra roller som berörs av politis-
ka beslut.Måste jag välja 3 saker så blir det bostäder, 
arbete och LSS 

Varför kandiderar du till riksdagen 
De erfarenheter jag har med att själv vara född med 
en funktionsnedsättning ger ett unikt perspektiv som 
jag är övertygad om behövs.

   Zakarias Zouhir   
   Enskede 
   Ålder: 41
 

Sysselsättning:
Järnvägsingenjör och ansvarig för infrastruktur inom 
norra europas största järnvägsdepå 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Fackligt ombud på arbetsplatsen. Tidigare var jag en 
av de som fick flygbolaget Primeraairways att skriva 
på ett kollektivavtal efter att ha vägrat i 3år. Ledamot 
i styrelsen för min lokala förening. Satt med utvärde-
ringsgruppen efter valet 2014, Kongress ombud vid 
felera kongresser, Ersättare i trafiknämnden sedan 
2012. Tidigare Styrelseledamot DS. Sitter som leda-
mot i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB). 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Ungdomsfrågor (Utbildning, Jobb, Bostad)
Antirasism/integration/flyktingfrågor
Kollektivtrafik och en bättre järnväg i Sverige 

Varför kandiderar du till riksdagen 
Jag är med i V för att jag tror på vårt parti och att vi 
kan åstadkomma en förändrig i vårt samhälle där alla 
männsikor kan vara med tillskillnad från högern. Jag 
är inte med i politiken för att jag vill bli känd utan för 
att politik handlar om en långsiktig förändring och jag 



tror att jag har något att bidra med till denna långsik-
tiga förändrig och för att V behöver mig och jag be-
höver V för vi tror på samma sak. Jag kandiderar för 
att jag tror på riksdags uppdraget och för att ser detta 
som ett hedersamt uppdrag där jag med min kunskap 
kan hjälpa vårt parti att driva våra frågor men också 
för att vi behöver bli störe. Känner också att efter 20 
års arbete är jag mogen att ta detta steg.



Vänsterpartiet Storstockholm
Valkonferens 2017


