
Rapport från DS-mötet den 28 augusti 

 

Det här mötet hade DS många punkter på sitt schema. Och fler blev det eftersom vi inledde med 

uteslutningsärendet av Amineh Kakabaveh. När VU inleder ett uteslutningsärende så ska man 

inhämta yttranden från respektive DS och partiförening innan beslut i frågan fattas av PS. Detta DS-

möte hade vi därför punkten först på dagordningen med den lokala partiföreningens ordförande 

närvarande för att kunna yttra oss innan ärendet gick vidare till PS. När vi kom till mötet fick vi dock 

veta att Amineh hade begärt utträde en dryg halvtimme tidigare så uteslutningsärendet gick inte 

vidare vare sig till PS eller kongressen. Hanna Gedin och Ali Esbati var närvarande för att förklara hur 

VU resonerat och hur arbetet i Riksdagen har sett ut. Det fanns före riksdagsåret 2018-19 ett hopp 

om att samarbetet med riksdagsgruppen skulle förbättras, särskilt som det kommit in många nya 

kamrater i Riksdagen och stora delar av gruppen bytts ut efter valet. Tyvärr valde Amineh trots 

många försök från partiets sida att inte ha kontakt med gruppen eller samarbeta i sakfrågor. Då hon 

de facto har agerat som en politisk vilde och hennes uttalanden sedan flera år tillbaka skadar partiet 

så såg VU inget annat val än att till sist starta ett uteslutningsärende. Distriktstyrelsen beklagade 

såklart hela situationen och antog sedan enigt följande uttalande: 

 

”Vänsterpartiet Storstockholms distriktsstyrelse noterar att Amineh Kakabaveh begärt utträde och 

inte längre är medlem i Vänsterpartiet. V Storstockholms distriktsstyrelse ser därför ingen anledning 

att fatta några formella beslut, men konstaterar att det att Amineh Kakabaveh och Vänsterpartiet går 

skilda vägar är den enda möjliga lösningen på en beklaglig men ohållbar situation.”. 

 

Efter detta gick DS vidare till det politiska arbetet i regionen.  Vi fick en föredragning om arbetet kring 

budgeten och sedan fastslog DS en ny arbetsordning för regiongruppen. 

 

Därefter valde vi nya utskottsgrupper till Klimat- och miljöutskottet, Fackliga utskottet, och 

Solidaritetsutskottet. Beslut om övriga utskott kommer att fattas på nästa DS-möte eftersom 

valberedningen behöver mer tid. 

 

Vi valde även våra egna kontaktpersoner från DS till de olika partiföreningarna: 

 

Robert Mjörnberg är DS kontaktperson för branschföreningarna  

Jesper Wiklund, August Flensburg, Babak Ghorani, Marlene Karlén och Tove Pehrsson är DS 

kontaktpersoner för partiföreningar norr. 

Millaray Rubilar, Torun Boucher, Eva Bjurholm, Ann-Marie Strömberg och Lars Bäck är DS 

kontaktpersoner för partiföreningar syd.  

 

Har ni en fråga till DS eller undrar något så är det bara att kontakta någon av kontaktpersonerna till 

er partiförening! 

 

DS fastslog sedan i rask följd direktiven till Framtidskommissionen, antog distriktets bostadskampanj, 

samt ett uttalande om och direktiv till en undersökning om åldersdiskriminering. Efter punkten om 

internfeminism och talarstatistik avslutades så till sist mötet i tid. En nöjd DS-grupp konstaterade att 

vi trots den digra dagordningen och flera tunga frågor hade lyckats hålla ett positivt och konstruktivt 

möte! 

 

/ Tove Pehrsson vid tangentbordet 


