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Ämne: [Test] Medlemsnytt: Engagera dig så här under 2023!

Datum: 2 januari 2023 20:09
Till: " " elin.moren@vansterpartiet.se

"Vi är dom som
går från ord till
handling"

(... ) Den här valrörelsen har på
många sätt varit en tuff och orolig
period. Krig, Natointräde,
koranbränningar. Den politiska eliten
säljer ut kurderna till Erdogan för att få
komma in i ”Nato-värmen”. Den
nyligen tillträdda högerrasistiska
regeringen har lagt ned
miljödepartementet och lagt in hela
frågan om miljö och klimat under
näringsdepartementet. ”Nu blir det
krafttag kring klimatpolitiken”, säger
minister Pourmokhtari (L) och tycks
mena kärnkraft och tveksam
energipolitik.

Läs hela ledaren här!
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Förberedd på DÅK

Den 25-26 mars hålls distriktets största beslutande möte som är distriktsårskonferens
(DÅK). Nu bjuder vi in till en förberedande träff där vi går igenom vad man som
medlem kan göra för att påverka distriktet genom årskonferensen och de beslut som
fattas där. Träffen riktar sig främst till den som känner sig ny i Vänsterpartiet men ni
som varit med ett tag är också välkomna. 

➤ 19 december

➤ Kl 18-19.30

➤ Digitalt via zoom - Länk här!  (Meeting ID: 851 7968 26, Passcode: 084552)

Mer om årskonferensen finns HÄR på hemsidan som kommer uppdateras löpande
fram till mars. 

Ny tjänst för nyhetsbrev!
Kanske ser ni att Medlemsnytt ser lite annorlunda ut? Vi
har bytt tjänst för utskick av nyhetsbrev och hoppas komma
till rätta med bland annat mail som hamnat i spamfilter. Vi
kommer utvärdera tjänsten eftersom och tar gärna emot
era tankar i vändande mail!

Skänk en helgdagsgåva
Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av
utvisning och som inte kan återvända till sina hemländer.
Alla ska få en rättssäker prövning och sin rätt till skydd
säkrad. Swisha din gåva till 123 350 89 00, följ
Fristadsfonden HÄR. 

Det här snackar vi om idag - Podd!
Den här podden produceras av Vänsterpartiet och är för dig
som vill ha en lättsam vänsterpodd som kommenterar
aktuella händelser i politiken. Med avsnitt som
"greedflation" och "Pourmokhtaris tomma klimatpolitik".

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85179682684%3Fpwd%3DKzFmZkREMVAxajNxSG9Hb0RtNUU3dz09&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cb17d708ac0af48a7856608daecf4de39%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638082833707547085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RGGDnhGPX%2BmcJbq5X23ZaCd7XMPPI22aDWt5DIzRbB0%3D&reserved=0
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffristadsfonden&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cb17d708ac0af48a7856608daecf4de39%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638082833707547085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hHxB6Qj3xsfrzKzAl7hdesIAiY2Z9Fv2m%2BtJRqcwhDc%3D&reserved=0


Finns där poddar finns, och på den HÄR hemsida.

Scocconomics - Podd!
Här är en till podd från Vänsterpartiet som djupdyker i
ekonomiska händelser och begrepp. Varför kan bankerna
gå med vinst i kristider? Vad hände när nya
premiärministern Liz Truss tvingades avgå lika fort som
hon tillträtt? Detta och mer får vi svar på i Scocconomics!

Nytt nummer av Röda röster 
Röda Röster är en intern debattidning som ges ut på
uppdrag av Vänsterpartiets representantskap för Stockholm
stad. Den ges ut digitalt upp till en gång i månaden. Nu finns
ett nytt nummer ute på hemsidan som kan läsas HÄR. 

WeR1 mottagare 
av årets Abdi-pris
Alla har rätt att kunna röra sig i sin ort
utan att vara rädd. Ingen ska behöva
oroa sig på väg till fotbollsträningen,
fritidsgården eller mataffären. Vi vet att
det är trygga unga som skapar trygga
orter och WeR1 Skarpnäck är en
organisation som arbetar för det
konkret i vardagen. Därför går årets
Abdi-pris till just dem, för deras
trygghets- och solidaritetsarbete lokalt.

Abdipriset delas ut till minne av vår
vän, vänsterpartisten och
ungvänstraren Abdirahim ”Abdi”
Hassan, som sköts till döds i Somalia
2013. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiets-poddar.captivate.fm%2F&data=05%7C01%7Celin.moren%40vansterpartiet.se%7Cb17d708ac0af48a7856608daecf4de39%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C0%7C0%7C638082833707703279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yTYd%2B7HbQCnOOPvtGN1%2FUNz1DiG%2BfVa3IWCUa%2BxR0EE%3D&reserved=0
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2013. 

Mer från WeR1

Här kommer datumen för Nachos för nya 2023!
För den som är ny eller nyfiken på Vänsterpartiet. Vi går igenom partiets grunder och
vad som är aktuellt i politiken. Med oss är alltid en riksdagsledamot som berättar om
partiets politik och vi bjuder på vår berömda vego-nachos. Följande datum har vi
preliminärt inbokade för Nachos för nya efter årskiftet. Håll utkik efter anmälningslänk i
kommande utskick.

➤ Preliminära datum: 
- Tisdag 31 januari 
- Tisdag 7 mars - kvinnoseparatistisk 
- Tisdag 28 mars 
- Tisdag 25 april 
- Tisdag 30 maj 
➤ 18.30-20.00 
➤ Kafé Marx, Kungsgatan 84

Nomineringsanmodan för stadsdelsnämnden Järva
Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i
stadsdelsområdet. Några av dessa frågor är kommunal skola, äldreomsorg, stöd och
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stadsdelsområdet. Några av dessa frågor är kommunal skola, äldreomsorg, stöd och
service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri,
individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Valen som skall förrättas är ordförande för stadsdelsnämnden Järva och ledamöter
samt ersättare. Till dessa platser kan du nominera någon eller dig själv. Sista
anmälningsdag för nomineringar är den 20 januari 2023. 

Läs hela nomineringsanmodan HÄR
Kontaktuppgifter till partiföreningarna HÄR

Frågor till naile.aras@stockholm.se

Administrativ sekreterare
Vänsterpartiet i region Stockholm
söker nu en ny kraft till kansliet som
ska ha hand om kansliets
administrativa arbetsuppgifter. Sista
ansökningsdag är 2 januari.

➤  Läs mer och ansök HÄR.

Politisk sekreterare inom
klimat, miljö och regional
utveckling
Vänsterpartiet i region Stockholm
söker en engagerad person som är
kunnig inom klimatfrågor. Sista
ansökningsdag är 8 januari. 

➤  Läs mer och ansök HÄR.

Är du distriktsexpeditionens nya kommunikatör? 
Nästa vecka öppnar ansökan för en kommunikatörstjänst på Distriktsexpeditionen. Du
kommer hitta den HÄR på hemsidan. Ansökan kommer vara öppen till den 22 januari.

https://storstockholm.vansterpartiet.se/wp/files/2022/12/Nomineringsanmodan-SDN-Ja%CC%88rva29.pdf
https://storstockholm.vansterpartiet.se/aktivera-dig/stockholm/
https://sll.vansterpartiet.se/2022/12/08/vi-soker-administrativ-sekreterare/
https://sll.vansterpartiet.se/2022/12/09/vi-soker-politisk-sekreterare-inom-klimat/
https://storstockholm.vansterpartiet.se/lediga-tjanster/


Vill du inte ta emot Medlemsnytt längre? Avprenumerera här.
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