
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 
Valberedningen har satt samman ett helhetsförslag utifrån bland annat geografisk 
hemvist, representativitet, ålder och politiska intressen. Dessutom har vi förstås lämnat 
ett förslag som är i enlighet med stadgans regler om minst 50% kvinnor och som följer 
den skarpa praxis som finns i partiet om att man inte ska vara förtroendevald på samma 
nivå som man är anställd. Vi överlämnar nu vårt förslag till distriktsårskonferensen. 

Valberedningen har bestått av Ida Gabrielsson (sammankallande), Tobias Johansson, 
Feline Flodin, Lorena Delgado, Marta Aguirre och Göran Larsson. För mer information eller 
frågor kontakta valberedningens sammankallande Ida Gabrielsson 072-467 61 33. 

 

Valberedningen föreslår distriktsårskonferensen: 
att fastställa distriktsstyrelsens storlek till 9 ordinarie ledamöter inklusive ordförande och 
3 ersättare. 
att fastställa revisorernas antal till 2 ordinarie och 2 ersättare.  
att följande personer väljs till de poster de här föreslås för: 

 
Distriktsordförande 
Elena Karlström, Hammarby-Skarpnäck - omval 
 
Ordinarie ledamöter 
Torun Boucher, Vita Bergen – nyval 
August Flensburg, Sundbyberg - nyval 
Babak Ghorani, Hässelby-Vällingby - omval 
Robert Mjörnberg, Kommunalvänstern - omval 
Tove Pehrsson, Solna - omval 
Milaray Rubilar, Farsta - omval 
Ann-Marie Strömberg, Lljeholmen-Hägersten - omval 
Jesper Wiklund, Sundbyberg - nyval 
 
Ersättare 
Lars Bäck, Farsta - omval 
Eva Bjurholm, Södertälje - nyval 
Marlene Karlén, Tensta-Rinkeby-Spånga – nyval 
 
Ordinarie revisorer 
Barbro Ernemo, Kista - omval 
Gunnar Ågren, Vita Bergen - omval 
 
Revisorsersättare 
Bo Leinerdal, Järfälla - nyval 
Åsa Brunius, Vallentuna – nyval 



Övriga kandidater till distriktsstyrelsen 
Sydney Ankers, Hässelby-Vällingby 
Amra Bajric, Botkyrka 
Jairo Correa, Tyresö 
Bernt Månsson, Nynäshamn 
Annica Nilsson, Järfälla 
Bernard N’vila, Vantör 
Linda Sjögren, Södertälje 
Niklas Vanhainen, Liljeholmen-Hägersten 
Zakarias Zouhir, Enskede 
 
Övriga nominerade till distriktsordförande som tackat nej 
Amra Bajric, Botkyrka 
Jairo Correa, Tyresö 
Tove Pehrsson, Solna 
Jesper Wiklund, Sundbyberg 
 
Övriga nominerade till distriktsstyrelsen som som tackat nej 
Nooshi Dadgostar, Botkyrka 
Mats Einarsson, Botkyrka 
Seinab Hilowle, Huddinge 
Ann Karlsson, Liljeholmen-Hägersten 
Liv Kvelland Simonsen, Värmdö 
Zofia Laine, Hässelby-Vällingby 
Alexandra Mattsson, Farsta 
Simon Pitucco, Årsta 
Ahmednuur Sharaf Abdi, Tensta-Rinkeby-Spånga 
Samuel Skånberg, Haninge 
Veronica Stiernborg, Kista 
Moises Ubeira, Sundbyberg 
 
Övriga nominerade till revisor som tackat nej 
Lola Bodin, Birka-Vasa 
Thomas Magnusson, Solna 
  



KANDIDATER TILL  
DISTRIKTSSTYRELSE 
Nedan följer presentationer av de som föreslås till ordinarie ledamöter eller ersättare i 
distriktsstyrelsen följt av övriga nominerade i bokstavsordning. 
 
Valberedningens förslag till distriktsordförande: 
Elena Karlström 
Födelseår: 1982 
Sysselsättning: studerande/restaurang, distriktsordförande 
Partiförening: Hammarby-Skarpnäck 
 
Jag har nu suttit som distriktsordförande en period. Jag kandiderar igen för att få fortsätta 
det organisatoriska och politiska arbetet som denna styrelse har påbörjat. Det har varit en 
period med mycket arbete men det är faktiskt även otroligt kul. Vi är ett växande parti 
som nu ska in i opposition och sätta press på högern i hela distriktet. Vi ska även 
tillsammans ta varje tillfälle i akt att visa vår vänsterpolitik på gator och torg och i våra 
parlament. Nästkommande val kommer att bli än mer historiskt för oss. I övrigt bor jag i 
Skarpnäck med barn och hund. 
 
Valberedningens förslag till ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen: 
Eva Bjurholm 
Födelseår: 1946 
Sysselsättning: utredare på deltid och ”pensionär” 
Partiförening: Södertälje 
 
Vänsterpartiet har genom åren oförtröttligt hållit ställningarna mot orättvisorna i 
samhället och på senare år också lyckats förena en väl utvecklad klimat- och miljöpolitik 
med jämlikhetspolitiken. Det är den enda logiska vägen till ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbart samhälle. Mina lokala partikamrater överraskade och nominerade mig 
till Stockholmsdistriktets styrelse. Jag har antagit den utmaningen för att jag vill 
medverka till att stärka organiseringen och kommunikationen kring Vänsterpartiets 
politiska budskap för att, ja, faktiskt – rädda planeten. Det formuleras och styrs på flera 
nivåer i partiet. En synnerligen viktig nod är den som finns i Stockholmsregionen med ett 
upptagningsområde om ca 2,5 miljoner invånare. Det är av största vikt att Vänsterpartiet 
kontinuerligt syns i myllan där Stockholmsregionens invånare rör sig. Det är mellan de 
allmänna valen som vi skapar trovärdigheten och tilliten till vår politik, på väg mot ett 
hållbart och jämlikt samhälle. Och det är bråttom. Sambandet och samarbetet mellan ett 
ökande antal medlemmar och växande lokala föreningar inom distriktet är i sig en 
utmaning för en distriktsorganisation som ska var motor i det regionala politiska arbetet. 
Delarna och helheten – allt hänger samman – vilka mer eller mindre dagligen formulerar 
och kommunicerar partiets politik. 
 
 
 



Torun Boucher 
Födelseår: 1959 
Sysselsättning: heltidspolitiker i Stockholms stad 
Partiförening: Vita Bergen 
 
Jag är intern gruppledare tillsammans med Alexandra Mattson för alla våra fritidspolitiker i 
Stockholms stad (ung 130 stycken personer). Jag är också den som har huvudansvaret för 
dels våra stadsdelsnämndspolitiker och dels vårt representantskap. Jag tror att det är i de 
egenskaperna som jag kandiderar – att även vara delaktig i distriktet verkar vara en logisk 
följduppgift. Att utveckla samordning mellan det parlamentariska och det 
utomparlamentariska arbetet är ett mål vi har nu när vi starkare än någonsin ändå hamnat 
i opposition i stadshuset. Att utveckla och stärka kontakterna mellan olika nivåer och 
grupper i partiet är ett viktigt mål. 
I övrigt börjar jag tillhöra kategorin äldre generation, och gillar också att läsa, odla 
grönsaker och gå långa promenader.  
 
Lasse Bäck 
Födelseår: 1956  
Sysselsättning: Pensionär 
Partiförening: Farsta  
 
Har varit ordinarie ledamot i DS under 2 år, (vice ordf.). Kandiderar nu som ersättare och 
tror att jag kan fungera som stöd till nya ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen. 
Eftersom jag började aktivera mig politiskt 1969 och har före och efter mina år som 
förälder till tre barn, varit såväl aktivist som fritidspolitiker i under tre olika perioder av mitt 
liv. Nu senast sedan 2012 och framåt. 
 
August Flensburg 
Födelseår: 1984 
Sysselsättning: Lärarstudent/Vårdare på Lss-boende 
Partiförening: Sundbyberg 
 
Jag kandiderar till distriktsstyrelsen eftersom jag tror att jag kan bidra till att stärka 
distriktsorganisationen i ett politiskt läge där vi har stora utmaningar men också stora 
möjligheter.  
Sedan 1999 har jag varit aktiv i Ung Vänster och Vänsterpartiet, framförallt i Västerort, 
Solna och Järvaområdet då jag flyttat runt en del. Jag har hunnit med mycket, bland annat 
har jag varit ordförande i Bromma PF, vice ordförande i Solna och Hässelby-Vällingby och 
jag har även arbetat heltid för Ung Vänster i bl.a. två valrörelser (2006 och 2010).  
Förutom min organisatoriska erfarenhet i Vänsterpartiet, Ung Vänster och VSF tror jag att 
det är en styrka att jag har ett brett nätverk utanför rörelsen. För mig är det lika självklart 
att vara engagerad i Vänsterpartiet som kaffe på morgonen men jag tycker att det skulle 
vara roligt att få engagera mig på ett nytt sätt. 
 
 



Babak Ghorani 
Födelseår: 1958 
Sysselsättning: Tolk och översättare 
Partiförening: Hässelby - Vällingby 
 
Jag valdes i DS i senaste DÅK. Jag anser att vi i den befintliga styrelsen började med en hel 
del förbättringar i organisatorisk och demokratiska strukturer och i synnerhet med fokus 
på kommunikation i partiets olika skikt vilket har jag pratat hela tiden om men vi har en hel 
del att fortsätta med i samma tema därför känner jag en stor entusiasm att fortsätta att 
bidra till det viktiga arbetet och uppdraget. 
 
Marlene Karlén 
Födelseår: 1979 
Sysselsättning: Arkivarie 
Partiförening: Tensta-Rinkeby-Spånga 
 
Jag kandiderar för att jag tycker att det verkar vara ett spännande och roligt uppdrag. Det 
är viktigt att ha en aktiv och blandad distriktsstyrelse och jag tror att jag med min 
erfarenhet av föreningsliv och med de kontakter jag hunnit knyta runt om i distriktet 
skulle kunna bidra på ett bra sätt. Jag tycker även att det är roligt att arbeta med den 
interna organisationen och fortsätta arbetet med att få all form av samverkan och 
kommunikation inom distriktet att fungera! 
 
Robert Mjörnberg 
Födelseår: 1980 
Sysselsättning: Regionalt fackligt ombud / Personlig Assistent  
Partiförening: Kommunalvänstern och Vantör 
 
Jag 38-åring med ett brinnande intresse för fackliga frågor. Till vardags är jag fackligt 
förtroendevald i Kommunal för jag förhandlar lokalt för våra medlemmar lokalt som är 
anställda som personliga assistenter. Jag kandiderar för att jag tror att jag kan bidra med 
insikter i de flesta facklig-politiska frågor och med att ytterligare utveckla distriktets 
fackliga branschföreningar!  
 
Tove Pehrsson 
Födelseår: 1975 
Sysselsättning: Nytillträdd politisk sekreterare för Vänsterpartiet Märsta-Sigtuna, 
tidigare lärare i engelska och svenska. 
Partiförening: Solna 
  
Hur beskriver man sig själv? Jag är en grön socialist, feminist och humanist i mina bästa år. 
Aktiv i Solna där jag bland annat sitter i KF och är miljöpolitisk talesperson. 
 
I många år var jag väldigt aktiv inom feministiskt och studiepolitiskt arbete, sedan 
arbetade jag en hel del organisatoriskt och praktiskt. Idag har jag ett starkt fokus på miljö-



och klimatpolitik men också på sånt som vår organisering internt och hur vi tar hand om 
varandra. 
  
För mig bottnar nog det mesta i klassperspektivet. Som barn växte jag upp med en 
ensamstående mamma i Bagarmossen och vande mig vid second hand och sparsamhet. 
Senare i livet har jag arbetat på härbärge och boende för missbrukare, samt inom 
funkisrörelsen. Jag vet vilka det är samhället väljer bort idag. Det är min drivkraft. 
 
De senaste två åren har jag suttit i den distriktsstyrelse som nu avgår. Jag upplever att jag 
har gjort nytta där och om medlemmarna väljer att ge mig sitt förtroende så skulle jag bli 
mycket glad över att få fortsätta det arbetet. 
 
Millaray Rubilar Pastenes 
Födelseår: 1973 
Sysselsättning: Nätverksledare och familjebehandlare inom socialtjänsten 
Partiförening: Farsta 
 
Jag har nu varit ersättare och ledamot i DS de nu två gånga åren. Det har varit mycket 
lärorika år och som även innefattat en valrörelse som gett partiet framgång i röster, 
mandat och glädjande stort antal nya medlemmar. Det har varit fantastiskt att få vara del i 
det arbetet och att vi i partiet gjort detta tillsammans. Jag kandiderar då jag vill fortsätta 
vara med och aktivt arbeta för att vi i distriktet ska nå ut och förändra med vår politik.  
 
Det är svårt att välja ett enskilt område som för mig är viktigast, självklart är stommen, vår 
socialistiska politik, vår socialistiska ideologi och solidaritet. Men för att partiet vi 
medlemmar ska stå starka tillsammans behöver vi fortsätta arbeta med vår 
interndemokrati, kommunikation, internfeminismen, antirasism, mångfald. Allt detta 
måste fortsatt vara högaktuellt och vi måste hålla igång det arbetet internt. För utan det 
är vi inte lika starka och trovärdiga när vi för ut vår politik. 
 
De områden jag särskild vill verka och bevaka i DS är att arbetet med internfeminism, ökat 
representation, mångfalden inom partiet, funktionshinderpolitiken, klimatarbete/politiken 
(självklart!), interndemokratin. Och självfallet allt som utgör vår politik. 
DS arbete styrs trots allt av verksamhetsplanen och det är den som anger arbetet för de 
närmaste två åren och det är medlemmarna tillsammans som beslutar om den.  
Jag har varit internfeministisk ansvarig i DS och kontaktperson gentemot feministiska 
utskottet, ett utskott som jag vill satsa särskild på så utskottet bl.a. är ett än tydligare stöd 
till alla internfeministiskt ansvarige i distriktet och också tillsammans med 
internfeministiskt ansvariga är ett stöd för styrelser och föreningar i deras 
internfeministiska arbetets olika delar. 
 
Miljö och klimat, jag är tillsammans med Evelina Båverman, sammankallande i 
Storstockholms miljö och klimatnätverk och vi har även där ökat i antalet medlemmar 
sedan valet och arbetar aktivt med planering och genomförande av aktioner med hjälp av 
en nybildad samordningsgrupp. Vi samarbetar med Miljö och klimatutskottet.  



I Regionen: förtroendevald ersättare i psykiatriberedningen och ersättare i fullmäktige. 
övriga uppdrag utanför partiet: fackligt uppdrag, fram tills i mars har jag varit ordförande 
för fackförbundet SSR Botkyrka (Sveriges socionomers riksförbund) men lämnar 
uppdraget då jag byter anställning och därmed tillhör det lokala fackförbundet i Haninge. 
Är skyddsombud.  
 
Annat föreningsarbete: Jag är aktiv som medlem i Riksförbundet Attention 
(intresseorganisation för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation och deras 
anhöriga), där jag lokalt har mitt engagemang i att öka aktiviteter för familjer, där en eller 
flera medlemmar har någon form av funktionsvariation/normbrytande funktionalitet och 
öka utbytet av erfarenhet och stöd för den enskilde och familjen. Arbetar också för att 
Socialtjänsten och andra myndigheter ökar sin kompetens kring olika 
funktionsvariationer/normbrytande funktionalitet och de nedsättningar de kan medföra, 
både för att beslutsfattare ska ge ett bättre bemötande och bättre bedömning av rätt 
stöd.  
 
Ann-Marie Strömberg 
Födelseår: 1950 
Partiförening: Liljeholmen-Hägersten 
Sysselsättning: Socionom. Senior. 

Jag är socionom, med mer än 40 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. De sista 
åren arbetade jag heltid fackligt som ordförande för SACO-föreningen 
Socialförvaltningen Stockholms stad och huvudskyddsombud för samma förvaltning. 
Som senior sedan 2017 har jag den tid som behövs att lägga ned på uppdrag i partiet och 
möjlighet att använda min yrkeserfarenhet i det politiska arbetet. 

Mina uppdrag i DS har varit: ledamot i VU, sammankallande i skrivargruppen för det 
landstingspolitiska programmet, sammankallande i arbetsgruppen för översyn av de 
geografiska gränserna mellan lokalföreningarna, samt DS representant i 
representantskapet i Stockholms stad.  
Jag är främst intresserad av kommunpolitik (tidigare ledamot i kommunfullmäktige och 
under de åren ledamot i flera nämnder) och har arbetat med att vitalisera 
representantskapet och förbättra lokalföreningarnas möjligheter till insyn och påverkan 
av kommunalpolitiken i Stockholms stad. Vi har nått en bit på väg, men är inte framme och 
jag vill gärna fortsätta med detta arbete.  
 
Även när det gäller regiongruppen (där jag ingår efter valet) finns det behov av att stärka 
samarbetet mellan regionfullmäktigegruppen och lokalföreningarna. Regionen (tidigare 
landstinget) har varit mycket av det bortglömda parlamentet och i logik därmed har valet 
till regionfullmäktige varit det bortglömda valet. 
 
 
 
 



Jesper Wiklund 
Födelseår: 1978 
Sysselsättning: Facklig ombudsman 
Partiförening: Sundbyberg 
 
Jag har varit aktiv i Ung Vänster och Vänsterpartiet sedan 1994, har tidigare suttit två 
perioder i distriktsstyrelsen. Den senaste mandatperioden var jag heltidsarvoderad som 
kommunalråd och gruppledare i Sundbyberg. Under de åren fokuserade vi mycket på 
utomparlamentariskt arbete och att bygga relationer till medborgare, nätverk och 
organisationer i kommunen. Ett arbete som gav resultat både i form av politiskt 
genomslag i stadshuset och i form av väljarstöd i valet. Jag tror att vi även på distriktsnivå 
kan uppnå mycket genom att stötta lokal organisering.  
  



Övriga kandidater till distriktsstyrelsen: 
Sydney Ankers  
Födelseår: 1974  
Sysselsättning: Studerar IMER-programmet, jobbar som lärarvikarie och frilansar som 
kommunikatör vid sidan om.  
Partiförening: Hässelby-Vällingby  
 
I Distriktsstyrelsen vill jag arbeta för ett enhetligare Stockholm. Jag tror detta kan uppnås 
genom:  
Större stöd till föreningarna:  
– Omfördelning av budget till föreningarnas verksamheter, lokalhyra och materiel.  
– Låta föreningarna kassera hela medlemsavgiften och istället betalas ett fast bidrag ut 
från distriktet, så att förutsättningarna blir mer lika för de stora och de mindre 
föreningarna inom distriktet.  
Öppnare kanaler mellan DS och föreningarna: 
– Protokoll och dagordningar kan skickas till alla, inte bara distriktsstyrelsen. Föreningar 
kan få insyn i och ges möjlighet att påverka DS dagordning från medlemsmöten med 
motioner.  
– Göra kommunikationen mellan DS och föreningarna dialog istället för bara dikterande.  
– Underlätta och stimulera mer och bättre samverkan mellan DS och föreningarna såväl 
som föreningarna sinsemellan.  
Starkare stöd och tydligare strategier mot mobbning och rasism: 
– Distriktsstyrelsen ska kunna erbjuda starkare och ett mera direkt stöd för medlemmar 
och ett bättre förebyggande arbete med tydligare strategier och klara regler mot 
mobbning och rasism inom stockholmsdistriktet. Likaväl som genusperspektiv behöver vi 
hålla ett postkolonialt perspektiv när vi hanterar diskriminering både i ord och handling. 
 
Amra Bajric 
Födelseår: 1988 
Sysselsättning: Pressekreterare/Kommunikatör för Vänsterpartiet i region Stockholm 
Partiförening: Botkyrka  
 
Jag heter Amra Bajric, är 30 år, och är för närvarande mammaledig, samt ordförande i 
Vänsterpartiet Botkyrka – utöver detta så är jag också frilansande skribent, bl.a. för 
tidningen Rött. Jag har i hela livet haft socialistiska värderingar, som i mycket kommer 
från min familj, men blev inte partipolitiskt aktiv förrän 2014. Jag gick med för att jag 
tröttnade på aktivistidentiteten jag haft innan, och ville hitta något mer konkret, och 
partiformatet kändes och känns fortfarande rätt. Sedan dess har jag varit på många 
ställen i partiet, och träffat många människor, innehaft viktiga positioner så som 
sammankallande för feministiska utskottet, där jag var med och arrangerade 8:e 
marsmanifestationen 2018, där jag också talade. Anledningen att jag kandiderar är för att 
jag känner att Stockholmsregionen verkligen behöver en sammanhållen politik utan att 
de lokala frågorna försvinner i en falsk enighet. Detta är förstås inte en lätt uppgift, men 
jag känner att jag har saker att bidra med. 



Jairo Correa 
Födelseår: 1976 
Sysselsättning: Fritidsledare, Folkvald politiker i Tyresö  
Partiförening: Tyresö 
 
Jag har arbetat som fritidsledare sen 2002 och jag har sett hur segregationen ökat i 
nästan alla delar i Stockholm. Alla barn och ungdomar, oavsett härkomst, socioekonomisk 
bakgrund eller kön ska få samma chans och möjlighet till utveckling i samhället. Det 
innebär värdefulla fritidsaktiviteter, tillgång till kultur och en bra skola. Grundbultar som 
varje barn idag, tyvärr, inte har tillgång till.  
Det behövs nya tag för att strukturera och effektivisera arbetet gentemot partiföreningar 
och utskott. Det är viktigt att utveckla de sätt vi når ut till partiföreningar, inkluderar dem 
arbetet och fångar upp problem som kan uppstå tidigt, framförallt med tanke på partiets 
medlemsökning. Att engagera så många är en utmaning som kräver både struktur och 
nytänkande. 
 
Bernt Månsson 
Födelseår:  1961 
Sysselsättning: Supporttekniker 
Partiförening:  Nynäshamn 
 
Nu när Vänsterpartiet växer som mest, är det viktigt att alla mår bra. Framförallt måste de 
mindre föreningarna i länets kranskommuner få det stöd som behövs för att stärka upp 
och låta föreningarna få resurser för att växa. Jag har varit politiskt aktiv i 10 år i vuxen 
ålder. Men redan som 17 åring var jag med och blandade mig den då s.k. 
”invandrarpolitiken”, ansåg att solidaritet och miljö var de viktigaste frågorna redan då, var 
aktivist på den tiden, numera ser jag mig som parlamentariker.  ”Att se människan” är mitt 
valspråk. 
 
Annica Nilsson 
Födelseår: 1969 
Sysselsättning: Sjukpensionär  
Partiförening: Järfälla  
 
En styrelse ska spegla samhället i sin sammansättning och en anledning till att jag 
tackade ja, utifrån som kvinna med sjukersättning samt med flera olika normbrytande 
funktionaliteter. Mitt liv har inte alltid varit lätt och vägen hit har varit lång och krokig samt 
att jag har fått betala ett högt pris, min egna hälsa men jag har fortfarande en hel del fight 
kvar. En annan anledning till varför jag ställer upp är för att inte kunna titta tillbaka på 
detta och ångra att jag inte tackade ja eller inte gjorde detta pågrund av rädsla eller bara 
detta ”tänk om”.  
 



I stället för att bli bitter så har jag tänkt - Kan jag inte förändra det till det bättre för mig 
själv, så kan jag ta mina erfarenheter och förändra för andra som kommer efter. Något 
som fått mig att orka lite till, lite längre och inte ge upp i alla kontakter med olika 
myndigheter. 
 
Varför jag engagerade mig och ”klev ur garderoben” och blev aktivist och fritidspolitiker 
var sjukförsäkringsreformen 2008. Däremot har jag fått prioritera och lagt energin på 
partipolitiken idag.  
 
Under vägen hit där jag är idag har jag fått vara med om hel del av de nedskärningar som 
skett i välfärden och hur lätt det har blivit att falla igenom trygghetssystemen. Detta är en 
av anledningarna till varför är att jag har levt stora delar av mitt liv på gränsen till hemlös. 
Jag har även varit en ensamstående mamma som fått kämpa med att få ekonomin och 
vardagen att gå ihop - att se till att mitt barn hade mat på bordet om kvällarna. 
 
Det var sjukförsäkringsreformen som fick mig att bli politiskt aktiv och frågan kring 
välfärd, speciellt psykiatrin, vilket  har alltid varit viktig för mig, detta är varför jag varit 
aktiv kring BUPs flytt från Järfälla. Jag bryr mig även om andra ämnen, så som att bra och 
miljövänlig mat ska vara tillgänglig för alla, men även att både vården och LSS ska 
fungera. Jag ser även bostad som en självklarhet, att alla ska få ha en egen dörr att stänga 
efter sig, en trygg och varm plats att sova om nätterna. Varför bostadsfrågan har kommit 
att bli en hjärtefråga för mig. Även viktigt med ett inkluderande samhälle, ett som är för 
alla.  
 
Jag vågar ifrågasätta och tänker ett varv extra om hur min situation hade sett ut om jag 
hade varit helt själv. Jag har även sätt många av mina barndomsvänner falla för SDs 
politik, hur de även lyfter in extrem högerns retorik och argument, något som gör mig 
ledsen. Detta är en annan anledning till varför jag ställer upp, det är ett sätt att ställa mig i 
motvind och visa att jag inte går med på detta. Att det finns en möjlighet att förändra.  
 
Något annat som är viktigt för mig är klasskamp, något som är viktigare idag än på många 
år. Mycket behövs prioriteras om; vi ska bidra efter förmåga och få efter behov. Klassiska 
värderingarna går inte slita ut, jämlikhet, rättvisa på solidarisk grund, för alla människors 
lika värde. 
 
Joao Bernard N’vila 
Födelseår: 1984 
Sysselsättning: Anställd konsult VD inom samhällsbyggnad 
Partiförening: Vantör 
 
Trots min sysselsättning så är jag en person som bryr mig och står för allas lika värde i 
både Sverige likaså som utanför Sveriges gränser. Att ha blivit kandiderad av min 
lokalorganisation till DS ser jag som en bekräftelse på att jag är på rätt plats och i rätt parti 
samt att föreningen ser mina frågor och bakgrund som viktig för uppdraget.     
 



Linda Sjögren 
Födelseår: 1979 
Sysselsättning: Gruppledare (arvoderad 50% men det tar mer tid) och 
redovisningskonsult. 
Partiförening: Södertälje 
 
Jag är ganska ny inom partiet då jag blev medlem först i valet 2014, och jag har faktiskt 
upptäckt att det kan vara en styrka då jag inte är bunden av samma upparbetade hjulspår 
som jag kan uppleva från vissa håll. Med att vara ny kommer en hel del frågor och ibland 
kan det visa sig att svaren som är självklara för andra inte är det ur min synvinkel.  
Jag är uppvuxen i Gnesta men har bott i Södertälje de senaste 20 åren. Jag saknar bil och 
körkort så vår katastrofala kollektivtrafik vet jag allt om då jag pendlat till Stockholm 
under många år. Jag har en bakgrund inom hotell- och restaurangbranschen och har varit 
arbetsplatsombud inom HRF på ett hotell jag arbetade på i flera år. Men efter en 
arbetsplatsolycka som kunde kostat mig synen och där jag gick förlorande ur striden fick 
jag helt enkelt nog och satte mig i skolbänken igen. Sedan 2014 har jag arbetat som 
redovisningskonsult och sedan årsskiftet 2018/2019 är jag arvoderad gruppledare på 
halvtid. 
Jag kandiderar för att jag anser att det är hög tid att vår partiförening har representation i 
DS. (Jag har dock tackat nej till att nomineras till en ordinarie plats utan kandiderar till en 
ersättarplats, min föreningskamrat Eva Bjurholm kandiderar till en ordinarie plats.) 
 
Niklas Vanhainen 
Födelseår: 1982 
Sysselsättning: Utvecklare/sysadmin på ETC 
Partiförening: Liljeholmen-Hägersten 
 
Jag har varit medlem sen 2010 och har är nu inne på femte året i styrelsen i Liljeholmen-
Hägersten. Där har jag varit valledare, ordförande, och nu medlemsansvarig. 
 
I distriktsstyrelsen vill jag bidra till att engagera alla de nya medlemmar som vi fått sedan 
förra året. Jag tror vi behöver nya sätt att arbeta på för att ta tillvara på kraften hos alla 
våra nya medlemmar, och jag tror att vi behöver en starkare samordning mellan distriktet 
och partiföreningar när det gäller att ta emot nya medlemmar. 
 
Jag vill också bidra till att utveckla medlemsdemokratin på alla plan. En levande 
interndebatt är livsviktigt för medlemsdemokratin och därför vill jag bidra till att öppna 
upp plattformar för regelbunden interndebatt både i fysisk och digital form. 
 
 
 
 
 
 
 



Zakarias Zouhir 
Födelseår: 1976 
Sysselsättning: Järnvägsingenjör, diplomerad projektledare och snart nyexaminerad 
offentlig upphandlare. 
Partiförening: Enskede 
 
Under mina 42 år har jag jobbat i 11 år som flygvärd/kabinchef för några av Skandinaviens 
största flygbolag och anser mig ha mycket kunskap om denna bransch och den 
socialdumpningen den håller på att cementera i Europa. Jag har också varit aktiv i det 
militära i några år och anser mig ha kunskap och en bra bild av denna industri. Sedan 9 år 
tillbaka arbetar jag som järnvägsingenjör och sitter som infrastrukturförvaltare för norra 
Europas största tåg depå, har arbetat på SL och varit projektledare för bl.a. upprustning av 
signalsystemet på röda linjen och upprustning av kanalisation i Stockholms tunnelbana 
för ett fungerande nät. Jag har arbetat som arbetsledare på Infranord Sveriges största 
järnvägsföretag, listan kan göras lång gällande min erfarenhet inom infrastruktur/trafik 
frågor. Jag har ägnat en betydande del av min fritid till att arbete ideellt med att bekämpa 
rasism och diskriminering och det är något jag gör än idag då det ligger mig varmt om 
hjärtat. Jag har varit med och drivit många framgångsrika projekt ett av de senaste är 
Vidga Normen som länsstyrelsen i Stockholm numera äger och driver vidare men som 
Oslo stad nu också vill lansera. Jag anser att jag har mycket att tillföra vårt distrikt inte 
bara genom min sakkunskap i olika frågor utan även den historiska politiska aspekten i 
gällande våra frågor i kommun och region och dom politiker vi haft/har där. Även mina 
kunskaper om gräsrötterna och dom nätverk jag har både i Stockholm och utanför. 
 


