Enkätsvar: kandidater till
riksdagen
Namn: Alma Öberg
Födelseår: 1988
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Socionom, SSR
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2013
2. Uppdrag i partiet:
Inget just nu
3. Uppdrag i andra organisationer:
Inget
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Frågor som rör välfärden, bostäder, sex timmars arbetsdag, förbud av bemanningsföretag.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Välfärd, bostadsfrågor, psykiatrin,
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag anser att vänsterpartiet bör lägga mer fokus på utomparlamentariskt arbete och integrera detta
med det parlamentariska. Det är lika viktigt för ett socialistiskt parti att arbeta med att engagera och
skapa opinion som att vinna segrar i parlamentet.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har suttit distriktsstyrelsen för vänsterpartiet göteborg, i styrelsen för V Angered och även skrivit
flr Göteborgsvänstern.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Självklart.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har ett starkt intresse för politiska frågor och är klassiskt vänster utan att vara konservativ. Jag är
ideologisk och gillar teori men är samtidigt strateg och ser det som viktigt att arbeta såväl strukturellt

som att få igenom viktiga enskilda frågor. Jag tror på att vara med och bygga ett vänsterparti som
arbetar för våra väljare och mot de politiska mål vi satt upp. Mitt mål är att kunna vara med och göra
skillnad för ett bättre, mer jämställt samhälle utan klassklyftor.

Amanda Kappelmark
Hej! Jag vill inte sitta i Riksdagen. Om det behövs folk på listan kan jag tänka mig att stå långt ner på den,
men har egentligen inget intresse av att stå på listan alls.
Namn: Ann Ighe
Födelseår: 1968
Partiförening: Göteborg Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Universitetslektor i ekonomisk historia, redaktör för tidskriften
Ord&Bild. Medlem i SAC Syndikalisterna.
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2014
2. Uppdrag i partiet:
Ett fåtal: ombud på DÅK, nu ersättare som kongressombud. Inget längre förtroendeuppdrag.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Aktiva uppdrag: Suppleant i styrelsen för Folkhögskolan i Angered. Ingår i ledningsgruppen för
Kulturverkstan (YH-utbildning internationell kulturprojektledare). Tidigare aktiv i sociala rörelser och
föreningar under många år. Avgick 2014 ur Ship to Gazas styrelse, ett uppdrag jag hade haft sedan
2010 (i styrelsen har jag varit talesperson, ordförande samt arbetat med våra internationella
kontakter). Tidigare ledamot av SAC- Syndikalisternas principförklaringskommitté (under en
kongressperiod för dryga 10 år sedan).
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Att motverka den ökande ekonomiska ojämlikheten i landet måste vara en av vänsterpartiets
huvuduppgifter. Införandet av ny fastighetsskatt liksom arvs- och förmögenhetsskatt. Välfärdsfrågor.
Samtidigt, även om det inte är och inte kan drivas som enskilda ”frågor”: Att bejaka migrationen och
göra den till en del av samhällsbygget. Att fortsätta tala verklig klimatpolitik. Att i all politik behålla
den feministiska kompassen. Att ha en tydlig antirasistisk agenda. Att i allt framhålla värdet av det
gemensamma.

5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Jämlikhetsfrågor och feminism. Skatte- och bostadspolitik. Internationella- och Europafrågor.
Kulturpolitik.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?

All relevant politik finns och görs både i och utanför parlamentet. I grunden menar jag att de allra
flesta viktiga sociala processer pågår till största delen utanför de valda församlingarna. Att
vänsterpartiet och dess medlemmar och väljare finns i fackföreningar, som organiserade hyresgäster,
i den antirasistiska och feministiska rörelsen i stort osv är enormt värdefullt. Att människor engagerar
sig i sin allra mest lokala vardag eller för hela världen är det som bär en rörelse. En parlamentariker
ska representera ett parti, dess värderingar och dess rörelseförankring, men måste också respektera
och vakta på principerna för de institutioner som hen ingår i – och sig själv. Idag menar jag att vi både
behöver försvara den representativa demokratin och söka nya former för brett deltagande och för
att fler människor ska få möjlighet att aktivt forma sina liv.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
I den snävare, parlamentariska meningen mycket lite. Som ni ser är jag inte heller en person som har
bidragit mycket till internt partiarbete. Men, jag har varit med i många situationer där gemensamt
beslutsfattande är kärnan. Föreningsarbete i syndikalisterna ligger långt bak i tiden men har varit
lärorikt, liksom många varianter av aktivism av olika slag.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har samlat på mig en stor kunskap om samhällsekonomi och institutioner under mina år som
universitetslärare i ekonomisk historia. Jag tycker att jag också har utvecklat en pedagogisk förmåga
under den här tiden. Den viktigaste delen av det är inte att stå inför många människor och prata –
även om det är något jag har lärt mig och gärna gör – utan förmågan att svara på frågor och föra
resonemang utifrån vad andra människor vill veta. Jag är van att argumentera för en ståndpunkt,
men är samtidigt bra på att samarbeta. Jag är beredd att engagera mig parlamentariskt för att
politiken måste vara en del av ett större samtal. Och för att den måste vara samhällets försvar mot
kapitalismen och klassamhällets destruktiva krafter.
Namn: Babak Khosravi
Födelseår: 1968
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Ingenjör, Sveriges Ingenjörer
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
1992
2. Uppdrag i partiet:
PS (nuvarande period), DS (2015-2016)
3. Uppdrag i andra organisationer:
Har tidigare suttit i styrelse för fackförening och är nominerad till kommande styrelse i den lokala
klubben på min nuvarande arbetsplats.

4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vinstfrågan, rätt till bostad, flyktingpolitik, arbetstidsförkortning, alliansfrihet och en human
utrikespolitik.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Rätt till bostad, Alliansfrihet och utrikespolitik, i nämnd ordning.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag anser att det utomparlamentariska är en självklar och viktig del av uppdraget som
parlamentariker. Det gäller att finnas bland folk och organisationer och vara lyhörd och synlig.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Politik har sedan barnsben varit en del av mitt liv. Jag anser att politiskt arbete i någon form är ett
måste och en självklarhet, framförallt i ett demokratiskt samhälle. Naturligtvis kan varje individ
engagera sig mer eller mindre under vissa perioder i livet, vilket jag också har gjort, men att vara helt
opolitisk är för mig omöjligt. Det är dock viktigt att vara lyhörd och inte fastna i sina egna politiska
spår för att kunna kommunicera med människor som har annan åsikt, något som jag testat och fått
mycket bra respons på. Det svåra med politiskt arbete är när man brinner för vissa frågor och vill
förändra men måste kombinera det med ett heltidsarbete. Det är alltid en balansgång för att inte
bränna ut sig.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Självklart
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har haft förmånen att få engagera mig politiskt på olika sätt genom åren. På senare år har jag dock
känt att det är svårt att göra en riktigt bra insats när politiken alltid måste komma i andra hand
eftersom jag förväntas leverera på mitt ordinarie arbete. Jag anser dessutom att jag lycktas verka som
vänsterpolitiker och bli lyssnad på i de uppdrag jag har haft utan att göra avkall på min övertygelse.
Att verka i en politisk miljö handlar om en balansgång där principer och övertygelser möter en
verklighet som sällan är helt mottaglig. Det är med fakta, övertygelse och respekt som man kan uppnå
politiska framgångar.
Namn: Candan Gürcan
Födelseår: 1964
Partiförening: Västra Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Jag är förskollärare och tillhör lärarförbundet.
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
Jag är medlem i partiet sedan år 2014
2. Uppdrag i partiet:
Jag är feminiskt ansvar i partieföreningen.
3. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag har inga andra uppdrag i andara organisationer.

4. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Jag tycker sex timmar arbete är en viktig fråga att driva. En annan fråga en mer jämlikare fördelning
av resurna - skatte förskjutning( rika betalar mer skatt än vad en arbetslös, sjukskriven eller
pensioner) En tredje ordning på pensionen. En fjärde är bilda folk om hur viktigt att organisera sig
och göra folk medvetna om sina rättigheter och inte låta sina rättigheter tas bort vid regeringsskifte.
5. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Sex timmars arbete och feministiska frågor är viktiga för mig. Och även driva frågor som rör om
segregation, inkludering, rasism. Och även frågor kring Arbetsmiljö- sjukskrivningar
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag skulle nog känna mer ansvar och det skulle vara viktigt för mig att vara ärligt, tydligt och ha
kunskap. Det skulle även vara viktigt för mig att stå för det mitt parti står för.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har ingen erfarenhet av politiskt arbete.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Jag kommer att betala partiskatten
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag skulle vara en bra represant för min åldersgrupp, kvinna, invandrar bakgrund. Även mina frågor
som jag lyfte upp tidigare är sådana viktiga för många.

Namn: Carina Örgård
Födelseår: 1970
Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: socionom, leg psykoterapeut på Rädda Barnen, SSR (SACO)
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2013
2. Uppdrag i partiet:
Ordinarie ledamot regionfullmäktige Västra Götalandsregionen, ordinarie ledamot Hälso- och
sjukvårdsnämnd Göteborg, ledamot Psykiatriberedningen i Västra Götaland
3. Uppdrag i andra organisationer:
Ordförande i Föreningen för Trauma Fokuserad Kognitiv Beteende Terapi (TF-KBT)

4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vi själva vet att vi har den bästa politiken och vi har fått igenom flera viktiga och konkreta reformer
på riksdagsnivå vilket förenklar för oss rent pedagogiskt när vi nu ska övertyga potentiella väljare.
Min önskan är att vi i vårt parti ska väcka hopp och upplevas som trovärdiga och då gäller det att vi är
tydliga med hur vår politik också på längre sikt syftar till att skapa det solidariska och jämlika
samhället. Frågor som kommer vara högst aktuella i valrörelsen kommer vara den gemensamma
välfärden som idag är starkt stukad och där är vi har en stark politik.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Välfärdsfrågor, dvs. hälso- och sjukvård/skola/omsorg. Välfärden är komplex och det gör att det är
lätt att gå vilse eller lämna walkover om en inte har en tydlig ideologisk kompass. Vårt parti har
konkreta lösningar på de ideologiskt orsakade problem liberalismen åstadkommit de senaste
årtiondena. Resultatet av deras ökade valfrihet för de bemedlade och sämre förutsättningar för alla
andra samt verktyget NPM har starkt skadat välfärden. Det är hög tid för vår väg, socialismen, att få
genomslag. Har svårt att se något område som passar bättre att påbörja den än välfärdsområdet.
Detta vill jag vara med och driva politiskt.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ska vi uppnå våra mål måste vi ha fungerande samarbete mellan varandra i partiet oberoende av var
vi har våra uppdrag. I vårt distrikt stävar vi medvetet mot att ha kommunikationsvägar mellan
parlamentariker, parti-internt aktiva och övriga medlemmar. Det är en utmaning eftersom de flesta
är överbelastade av arbete och tiden är knapp vilket gör att det är avgörande att hitta strukturer som
gör att vi orkar. I Göteborg är vi på god väg.

7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Aktivism i min PF, styrelsearbete i min PF och DS samt parlamentariskt arbete i regionen. Sen innebär
min tjänst på Rädda Barnen påverkansarbete mot beslutsfattare och andra för att sprida insikter från
kontakten med barn och ungdomar i patientarbetet vilket också är ett slags politiskt arbete som
hittills sammanfallit till 100% med Vänsterpartiets ståndpunkter.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Det är välfärdens kompensatoriska uppdrag jag vill verka för att bygga stark igen i väntan på det
klasslösa samhället. Jag har jobbat inom den svenska välfärden hela mitt liv fram till jag började som
påverkans-aktör på Rädda Barnen. Som förskollärare i början av 90-talet erfor jag att världens bästa
förskola började brytas ner, som socialsekreterare i början av 00-talet att våra yrkeskunskaper
började ifrågasättas och därefter den accelererande effektiviseringshetsen när jag arbetade som
kurator/psykoterapeut på BUP. Jag har den svenska välfärdens nermontering innanför huden genom
de människor jag mött i mitt yrkesliv men också från barndomens flytt från betongen till ett
småborgerligt samhälle då de strukturella orättvisorna blev glasklara för mig.
Namn: Christian Forsman
Födelseår: 1984

Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Bartender, Hotell- och restaurangfacket
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
Jag tror jag gick med partiet 2009 efter en studiecirkel.
2. Uppdrag i partiet:
Fackligt-politiskt aktiv i ledningen för Vänsterpartiets fackliga nätverk och ersättare i Social
resursnämnd.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Ordförande för Hotell- och restaurangfacket Väst.
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Arbetstidsförkortning genom 30 timmars arbetsvecka
- Ökade investeringar i offentlig sektor
- Fler trygga arbeten
- Sluta privatisera och börja socialisera
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
- Fler arbetstidsförkortningsprojekt
- Fler trygga arbeten
- Mer resurser till offentlig sektor
- Mer resurser till bostadsbyggande
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det utomparlamentariska arbetet och byggandet av partiet bör vara det överordnade långsiktiga
projektet och där är det parlamentariska arbetet en viktig del så att vi kan lyfta fram olika
parlamentariska segrar i det utomparlamentariska arbetet.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Fackligt-politiskt aktiv i ledningen för Vänsterpartiets fackliga nätverk och ersättare i Social
resursnämnd. Även erfarenhet av politiskt basarbete i partiföreningar.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag kommer precis som alla andra politiker från Vänsterpartiet driva de frågor partiets medlemmar
vill att jag ska driva och kommer även bidra med erfarenhet från den fackliga kampen och lyfta upp
fackliga frågor
Namn: Daniel Carlenfors

Födelseår: 1978
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Driver en bostadspolitisk podcast och en ideell förening. Försörjning
kommer från aktivitetsstöd. Har tidigare tillhört Kommunal.
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2010
2. Uppdrag i partiet:
Ledamot i PF Frölunda styrelse, DS Ledamot och Ledamot i Representantskapet
3. Uppdrag i andra organisationer:
Ledamot i HGF Frölundas styrelse, Ordförande i Alla ska kunna bo kvar
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
6-timmars arbets dag, lyfta fram vår bostadspolitik och välfärdsfrågor generellt.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Min dröm är att få hålla på med de bostadspolitiska frågorna. Men min ingång i detta och som driver
mig är att lära mig mer, hjälpa till på alla sätt man kan och utveckla vår politik. Det är ett lagarbete
från gräsrötter via våra distrikt in i våra komuner och regioner hela vägen in i riksdagen.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Att vara utomparlamenatarismen behjälplig så mycket det bara går. Det är i aktivismen vi som parti
finner vår styrka.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Mina erfarenheter av politisk arbete kommer främst ur aktivism och mitt uppdrag i DS.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja!
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag tycker denna typ av frågor är otroligt svåra att svara på. Det finns också en risk för att vi män
gynnas av denna typ av frågor. Jag tror nog ändå att de flesta kamrater har en uppfattning om vem
jag är och vad jag står för. Känner man sig osäker på om jag är rätt kandidat så kan man ju bara ställa
sina undringar till mig.
Namn: Emilia Domurat
Födelseår: 1982
Partiförening: KGB
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Håller på att avsluta mina studier

JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2015
2. Uppdrag i partiet:
Var medborgarvittne i nästan 2 år, var nämndeman, är nu ersättare i styrelsen för Leasing AB
3. Uppdrag i andra organisationer:
VISK, ledamot i kyrkomötet, vice gruppledare för VISK i Göteborgs stift, ledamot i Göteborgs stift,
ledamot i Nylöse pastorat.
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Välfärdsfrågor, Jämlikhet/Jämställdhet och MR frågor.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Bla Jämlikhet/Jämställdhet och MR frågor.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är viktigt att lyssna på olika parter, få nya perspektiv, ibland kan samarbete vara nyckelordet.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Har varit medlem i ett annat parti, där jag bla var med i olika styrelser, sen blev jag medlem i V,
hittade hem till slut och engagerade mig i V / VISK. Vi har haft stora framgångar inom VISK,. Så kan en
del om valrörelser och politisk arbete.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Lite om mig.
Sysselsättning, håller på att avsluta mina studier, är sociolog, religionsvetare, statsvetare. Är medlem
i VISK (Vänstern i svenska kyrkan) där jag ställde upp i kyrkovalet 2017 och kom in på alla 3 nivåer,
kom in i kyrkomötet där jag fick (1278) personröster, kom in i Göteborgs stift där jag är vice
gruppledare för VISK och kom in i Nylöse-pastorat, där jag fick flest personröster. Vad jag vet så är jag
den första ur den Romska nationella minoritets gruppen som fick den stora äran att väljas in i
kyrkomötet. Jag är en human right aktivist, politiska frågor som jag brinner för är bl.a. välfärdsfrågor,
MR, rättsäkerhet, jämlikhet /jämställdhet.
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/forbjud-rasistiska-nomineringsgrupper-i-kyrkomotet
Artikel från VISK som bl.a. jag står bakom.
Namn: Emily Muthén
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Min nuvarande sysselsättning är förbundssamordnare, Riksföreningen Grunden Sverige. Har precis bytt
från Ledarna till Unionen.

JA, Jag kandiderar till de en plats bland de fem översta platserna. Ja.
Jag kan tyvärr inte kunna skriva i det bifogade filen har inte skrivprogram så jag ska försöka svara här
nedan.
Jag gick med i Vänsten 2008 så jag har aldrig varit med i ungdomsförbundet.
Jag sitter nu som ledamot i representantskapet och i styrelsen för Örgryte-Härlanda.
Jag är förbundssamordnare på Riksföreningen Grunden Sverige.
Jag tycker att vi ska arbeta för att stärka LSS-personlig assistans §5-7 i LSS-lagen.
Jag tycker också att vi ska lägga vikt på stryka kvinnors lönekurva så kvinnor får lika lön till lika arbete.
Jag tycker också att vi ska lägga fokus på miljön, kärnkraft mm. Barnomsorg är också en viktig alfråga.
Kollektivtrafiken är också en valfråga för det finns många som har inte råd att åka. En annan är lika vård,
ingen ska kunna få förtur på grund av fet plånbok.
Jag vill driva frågan-personlig assistans,LSS och övriga § i LSS. En viktig fråga jag har är lika lön, som det
ser ut nu kan kommuner lägga ut till exempel parkarbetare om man lägger det i daglig verksamhet§ 9.10
i LSS-lagen kan kommunen spara pengar för man behöver bara betala för en anställd till fyra brukare. Det
finns mycket i LSS jag vill driva och driva andra frågor. Ett valfråga är att vi ska driva fråganvar kommer
uranet som vi använder i kärnkraft, jag kan se i mitt inre att för segår både barnarbetare och arbetare i
tredje världen som lönen och arbetsmiljön är urkass.
En annan viktig fråga jag har är barnomsorg, en del barn går i friskola och föräldrarna är högutbildade då
får dessa barn förtur in i vuxenlivet och barn till lågutbildare får inte lika chans till både utbildning, arbete
mm.
Våra äldre måste få en bättre äldrevård, skapa fler bostäder då de äldre får en bra vård.
En annan är lika vård för alla.
Jag har suttit i representantskapet i flera år och även suttit i styrelsen för Örgryte-Härlanda.
Som förbundssamordnare träffar jag många politiker, tjänstehen mm.
Jag kommer betala den avgift som politiker måste göra självklart, tänker att det kan gå till ett bra ända
mål, skatt.
Jag kommer driva om jag kommer bli vald är att påverka Regionens syn på funktionshindrade, och driva
att man som funktionshindrad ska få lön istället för HAB, lika ersättning för lika arbete.
Jag kommer också driva lika skola, att varför får vissa barn förtur in i vuxenlivet. Jag kommer driva frågan
att som gammal ska man ha möjlighet att flytta till äldreboende om man vill det.
Jag kommer också driva att kollektiv trafiken ska både vara anpassad för alla och driva frågan att
busskortet ska bli gratis för alla.
Det som jag tycker är om jag blir vald kommer mina frågor kanske kommer upp mer än det

utepalamentariska. Det kanske kommer upp på agendan.
Min beskrivning av mig:
Jag heter Emily Anna Maria Muthén, jag är 36 år gammal.
När jag var 6, nästan 7 år råkade jag ut för en stroke de trodde först att jag inte skulle överleva sedan såg
de att jag skulle överleva, men de sa att jag skulle bli ett koli, en man körde runt i en sjukvård säng hela
livet.
Jag rabblar lagar räknar dem på nätterna, sover knappt något, jag tänker på natten va jag ska skriva på
dagarna, chattar med politiker på kvällstid.
Jag tycker om att gå långa promenader, jag tränar både judo och basket.
Jag är brukarrevisor för sociala resurs förvaltningen.
Jag tycker om att prata med folk.
Jag fick pris i höstas för mitt aragatimang för att lyckas få igenom många frågor som rör LSS i
riksdagen,regeringen.
När jag väl har en fråga driver jag den till det blir ändring i lagarna. Jag kan många lagar utantill och FN:s
olika § och olika konvektioner.
Namn: Eva Olofsson
Födelseår: 1952
Partiförening: Linné
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Oppostionsråd Västra Götalandsregionen
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
1970
2. Uppdrag i partiet:
Oppositionråd i Västra Götalandsregionen, ordförande i beredning i SKL, representantskapet.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Styrelseledamot Kvinnofolkhögskolans styrelse
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jämlikhet, kortare arbetstid, Välfärdsfrågorna med bort med vinst i välfärden,
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Välfärdfrågor sjukvård, socialpolitik
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?

Måste kombineras och utvecklas.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Sedan jag var tonåring inom de flesta uppdrag i partiet, samt fackligt i Vision tidigare SKTF.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Jag vill inte väljas in utan det är upp till valberedningen om det äeller inte att mig längre ned på
listan. Har alltid betalt partiskatt.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Enbart om de tycker det är bra att jag står längre ned på listan utifrån att en del människor känner till
mitt politiska arbete. Jag vill lägga mitt aktiva politiska arbete i Västra Götalandsregioonen.
Namn: Finn Hellman
Födelseår: 1975
Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Frilansjournalist och studerande. SAC Syndikalisterna.
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2009
2. Uppdrag i partiet:
För närvarande ledamot i Taltidningsnämnden
3. Uppdrag i andra organisationer:
Ledamot i styrelsen för Sveriges Ledarhundsförare
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Sex timmars arbetsdag, rättvist skattesystem och omställning till ekologiskt hållbart samhälle.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Jag skulle gärna vilja arbeta med funktionshinder, kriminalpolitik, miljö, arbetsmarknad, försvar,
bostadspolitik, demokrati och mänskliga rättigheter.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är viktigt att jag som parlamentariker inte tappar kontakten med partiets utomparlamentariska
verksamhet. För att förhindra att något sådant sker planerar jag att gå på möten, delta i
flygbladsutdelningar osv. Det stärker oss inom partiet och det ökar trovärdigheten gentemot väljarna
som ser att vi i Riksdagen har förankring bland partimedlemmarna.

7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
När det gäller Vänsterpartiet: anställd som politisk sekreterare för daladistriktet och ledamot i

styrelsen för partiföreningen Vita bergen. Utanför partiet har jag varit styrelseledamot i
Homosexuella Socialister, Unga Synskadade, Synskadades Riksförbund och RFSU Göteborg. Jag har
varit ordförande för Sveriges Ledarhundsförare och RFSL Göteborg. Mitt engagemang har även
omfattat förtroendeuppdrag som jämställdhetsombud i kriminologiska ämnesrådet vid Stockholms
Universitet. Nej till EU-, miljö- och fredsrörelsen har jag också varit aktiv i
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja, självklart.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Sedan tidiga tonåren har jag varit engagerad i många olika sammanhang. Jag har ett stort nätverk
och en bredd i mitt politiska kunnande. Samtidigt har jag ett par specialintressen som kan komma väl
till pass. Dit räknar jag frågor om funktionshinder, sexualpolitik, miljö- och kriminalpolitik. Jag är
journalist och mån om att det jag säger och skriver ska vara lätt att förstå även när det handlar om
komplicerade saker.
Namn: Frida Tånghag,
Född: 1989
Partiförrening: Centrum
Sysselsättning: Kock
Fackförbund: HRF
Jag kandiderar till valbar plats, bland de 5 översta. (Men även till icke valbar plats)
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
Gick med under valet och blev aktiv medlem 2014.
2. Uppdrag i partiet:
Styrelsen för PF Centrum 2015, 2016, 2017 vara av ordförande under 2017. (ställer upp för omval
men inte klart ännu). Nämndeman Göteborg Tingsrätt 2016-2017, (Entledigande mig själv då jag
bytte jobba som gjorde att jag omfattades av jäv.) Ersättare i nämnd Kretslopp- och vatten, 20172018. Ombud på valkongressen 2018. Ombud på Dåk, 2016 och 2017.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Ersättare i styrelsen för HRF´s avdelning 1 väst, 2018. Ombud, HRF´s kongress 2018
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
jag tycker främst att frågan om 6h arbetsdag är viktig, då vi kan få in många delar av vår politik under
en och samma rubrik.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Brinner även för frågor som angående juridik och rättsväsendet där jag även har mycker erfarenhet.
Frågor om Jobb och arbete, ligger mig också nära och då från en arbetstagares synvinkel.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?

Jag anser att aktivist arbetet är minst lika viktigt som det parlamentariska, och för att uppnå bästa
resultat är detta något jag tänker fortsätta att kombinera.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag är först och främst skolad aktivist. Men har även god skolning från mitt arbete inom PF Centrums
styrelse, och lär mig mer och mer nu när jag sitter i nämnd. Vill ständigt utvecklas och lära mer inom
mitt politiska arbete. Har redan idag lätt att förstå politiska strukturer.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
självklar kommer jag betala partiskatt, något jag redan gör på de arvodena jag erhåller.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag tycker att ni ska rösta på mig då jag representerar en minoritet inom partiet i Göteborg, jag är
nämligen kvinna och LO-ansluten, det ger mig ett perspektiv och erfarenhet från en sida som vi gärna
vill prata om men som alla inte har upplevt själva. Jag är bevis för att vi inte bara är ett parti för
akademiker, utan även självklart för arbetare. Jag vågar ta plats, och är inte rädd för att tala för mig
eller vår sak. Jag identifierar mig som arbetarklass, feminist och socialist. Har en stark klasskompass
och ser klyftorna i samhället på nära håll och kommer alltid försvara den lilla människan. Jag är i
grunden skolad aktivist, både inom partiet och inom den fackliga rörelsen. Något jag ser som ett plus
i mitt parlamentariska arbete, och något jag tänker fortsätta med parallellt. Jag anser att det är
viktigt att hålla en tät kontakt mellan dessa två delar, och en förutsättning för att kunna bedriva ett
framgångsrikt parlamentariskt arbete. Vi behöver en bred representation bland våra företrädare för
att spegla det samhälle vi lever i.
Namn: Gertrud Ingelman
Födelseår: 1953
Partiförening: Linné (tidigare V Angered ca 20 år)
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Gymnasielärare, LR Lärarnas Riksförbund
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
1977
2. Politiska uppdrag för partiet:
Nuvarande: Ledamot Trafiknämnden, ordförande sektor Färdtjänst, förste vice ordförande P-bolaget
och ersättare VGR Kollektivtrafiknämnd.
Tidigare: ledamot Socialförsäkringsnämnd och Frivården. Ersättare Spårvägen och SDN Gunnared (del
av Angered).
Uppdrag i andra organisationer: Ordförande Västra avd. av Hyresgästföreningen och ledamot i
styrelsen för HCF, hyresgästföreningen för hela GBG. Arbetsplatsombud Lärarförbundet. Mångårig
aktivist - allt från Kungstorgsockupation, kärnkraft, dagiskamp och kamp mot nedskärningar i skola
förskola och nu klimataktivist.
3. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Klimatomställning – Grön investeringsfond. Vinster i välfärden,
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arbetsdag/arbetstidsförkortning, jämlikhet/rättvisa och ensamkommande flyktingbarns rätt.
4. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Klimatfrågan är min huvudfråga just nu eftersom de närmaste åren är helt avgörande för om
mänskligheten ska kunna räddas från destruktiva klimatförändringar. Klimatfrågan visar också
kapitalismens och marknadsliberalismens totala misslyckande och vänsterns klimatpolitik kan bidra
till en vänstervåg för rättvis fördelning och kritik av det kapitalistiska systemet och en vision om ett
annat samhälle.
5. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är viktigt att både vara aktivist, lyssna in rörelser och att driva frågor i parlamentet. Bara en stark
folklig opinion kan göra det möjligt att genomföra vår politik.
6. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
40 år som både aktivist och parlamentariker.
7. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
JA
8. Varför välja mig?
Genom många års partiarbete har jag lång erfarenhet från många politikområden och kan ha ett
helhetsperspektiv, samtidigt som jag kommer att ha ett extra fokus på klimatfrågorna. Jag hoppas
och tror att jag fått trovärdighet bland klimataktiva i Göteborg genom det arbete jag lägger ner i
klimatrörelsen.
Namn: Gus Kaage
Födelseår: 1958
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunikatör på Film i Väst. Vision.
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
(Gemensamt svar för nomineringar till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige: Jag är nominerad
i alla tre val och lämnar med varm hand över bedömningen till valberedningen. Jag står ”till partiets
förfogande” för att vara lite klichéartad. Har i sig ingen strävan efter topplaceringar på listorna. Men vill
understryka både långvarig politisk erfarenhet, ett mycket stort kontaktnät och en stor förmåga att både
läsa in och sammanfatta även komplicerade politiska frågor samt föra ut dem.)
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2011
2. Uppdrag i partiet:
Sitter i DS, andra året. Sitter i PF Linnés styrelse sedan sex år. Med i kommunikationsgruppen och i
redaktionen för Göteborgsvänstern.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Inga

4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Klimatfrågan, pensioner, vinster i välfärden, sextimmarsdagen
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Privata önskemål: pensioner, transportfrågor. Finns många, har inget specialområde, men har lätt att
läsa in även stora luntor.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ser det som en växelverkan där de båda måste förenas. Är man parlamentariker har man ett ansvar
för att nätverka, vara ute bland intressegrupper, partiföreningar och väljargrupper. I sig ingen
motsättning utan en ömsesidig förutsättning.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag blev politiskt aktiv under tonåren; från Göteborgs Miljögrupp 1976, till Folkkampanjen mot
kärnkraft, femton års arbete på bandet på Volvo Torslandaverken och fackligt aktiv i Metall, dömd
som trädkramare, verkat som journalist och redaktör (www.internationalen.se och
www.rodarummet.se), delat ut en miljard flygblad, skrivit vet inte hur många, promenerat minst
nitton marathon i demonstrationståg av alla de slag.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Jajamensan.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Bred erfarenhet. Mycket stort kontaktnät. Lätt för att läsa in material. Social och lätt för att prata
med människor. Ett liv i politikens tecken (bland mycket annat).

Namn: Gustav Landström
Födelseår: 1987
Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Spårvagnsförare, Kommunal
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ungdomsförbundet 2001, Partiet 2004
2. Uppdrag i partiet:
Valberedare Partiföreningen Centrum, Studieutskottet och fackliga arbetsgruppen
3. Uppdrag i andra organisationer:
Suppleant i Clartéförbundets styrelse.
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Tycker det är avgörande att vi driver frågan om förkortad arbetstid. Dels är det en fråga där vi
utmanar socialdemokraterna och kan prata om arbetslivet som helhet. Tror som helhet att vi måste

våga utmanasocialdemokraterna för att växa som parti.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Kan tänka mig det mesta, men känner mig mest rotad i frågor som rör arbetsmarknaden och
arbetsplatskamp. Skulle även vara intressant att arbeta med försvars och utrikespolitik, samt
skolpolitik.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Efter som vi är ett parti som vill ha en annan samhällsordning är det A och O att förstå att det är
genom mobilisering på arbetsplatser och i bostadsområden till kamp mot klassamhället vi kan
åstadkomma den förändring. Det parlamentariska arbetet ska ta sin utgångspunkt i det och användas
till att stärka den rörelsen och ge den röst i det vardagliga politiska samtalet.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Har varit medlem i rörelsen i 17 år. Har varit i Palestina, arbetat facklig, varit engagerad i
asylrättsrörelsen. Arbetat med bildningsverksamhet.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja. Anser dessutom att den ska skärpas så att man bara behåller så mycket efter skatt som snittet
inom Lokollektivet har, vilket år 2016 var dryga 19700 kronor efter vanlig löneskatt. Detta eftersom
det är LO-kollektivet vi skall företräda och då viktigt att man delar villkor med de man företräder.

9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Om man vill ha en debattglad agitator som har ett tydligt klassperspektiv, som vill använda
riksdagsuppdraget till att mobilisera människor till kamp i vardagen för ett socialistiskt samhälle. Vill
ni ha en riksdagsledamot som använder sitt uppdrag till att knyta samman social kamper och vara en
tydlig röst för dessa i riksdagen ska ni välja mig. Vill ni ha en riksdagsledamot som kommer använda
längre plenafria perioder till att arbeta på sitt ordinarie arbete då ska ni välja mig.
Namn: Hanna Klang
Födelseår: 1983
Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Bartender/Servitris och medlem i Hotell & Restaurang, samt
förskollärarstudent (färdig i juni) och medlem i Lärarförbundet student.
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
Ung Vänster år 2000 och medlem i partiet sedan 2014 när jag flyttade tillbaka till Sverige efter 9 år på
Irland.
2. Uppdrag i partiet:
Distriktsstyrelsen

3. Uppdrag i andra organisationer:
Inga andra just nu
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag hoppas att vi på kongressen bestämmer oss för att 6-timmarsarbetsdag ska vara vår centrala
fråga i valet 2018. Jag tror att vi kommer tjäna på att offensivt gå ut och driva den här frågan och
därmed sätta den på dagordningen i den politiska debatten. Det skulle tvinga de andra partierna att
förklara varför de inte tror på den eller vill genomföra den. Vi kommer därmed bli de som pratar om
positiva visioner för framtiden istället för att fastna i att prata om samma frågor som förra valet då
borgerliga och bruna tillåts måla upp en domedagsbild av Sverige, som vi sen måste förhålla oss till.
Det är naturligtvis viktigt att driva andra frågor också – då särskilt välfärdsfrågor som en mer jämlik
skola och vård – men jag vill att vi framförallt fokuserar på 6-timmarsarbetsdag med bibehållen lön,
eftersom det är en positivt vinklad fråga där vi har många med oss och det öppnar för att tala om alla
positiva effekter det skulle få för vanligt folk. Dessutom visar det på en tydlig skiljelinje mellan oss
och Socialdemokraterna och det kommer vara viktigt att visa på den skillnaden efter de senaste
årens samarbete.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Många olika saker, men framförallt 6-timmarsarbetsdag som jag redan skrivit om ovan. Frågor som
gäller skola och utbildning ligger mig såklart varmt om hjärtat som blivande lärare. Vinstdrivande
företag måste bort från välfärden och det fria skolvalet måste avskaffas om vi ska få en möjlighet att
skapa en jämlik skola. Jag anser även att vi borde driva byggandet av fler hyresrätter mycket hårdare.
Bostadssituationen i storstäderna är helt ohållbar och fler hyresrätter i kombination med en bättre
småstads- och glesbygdspolitik som gör att alla inte måste bo i Malmö, Göteborg och Stockholm tror
jag är något vi borde driva mer. Förslaget att avskriva studieskulder för t.ex. lärare och andra med
bristyrken som flyttar till mindre städer är ett fantastiskt förslag, dock krävs ju även att vi satsar på
fler arbetstillfällen utöver dem och att essentiell service som sjukvård och liknande får finnas kvar om
folk ska vilja flytta dit.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag ser det som centralt att vi som parti lägger energi på båda sakerna. Vi såg senast när de försökte
sälja av Rannebergen att det kräver mer än bara parlamentarisk politik när vi ska stoppa
utförsäljningen av allmännyttan – det kräver utomparlamentariska aktivister som driver på utifrån
också. Dessutom är vi bara så effektiva som våra aktivister. Jag har varit aktivist och jobbat
utomparlamentariskt i princip i hela mitt liv och jag tror att jag är redo att även jobba
parlamentariskt nu. Jag ser rollen som parlamentariker dels som en möjlighet till att använda en
erkänd plattform till att driva frågor som vi i partiet tillsammans bestämmer oss för att driva. Det
arbetet görs bäst när det synkroniseras så att det utomparlamentariska arbetet och det
parlamentariska har med samma frågor att göra. En annan del av arbetet handlar om att samarbeta
med många olika människor om olika frågor, det gör vi utomparlamentariskt i våra olika samarbeten
med utomparlamentariska grupper och parlamentariskt med andra partier. I båda fallen krävs en
stark ideologisk kompass, skinn på näsan, samt ett diplomatiskt förhållningssätt. En central sak för
någon som har politiska uppdrag i vårt parti är att all makt utgår från medlemmarna. Min övertygelse
är att det är helt oacceptabelt att som styrelseledamot, partiledare eller förtroendevald tycka saker
som inte är vad partiet står för. Det är kongressen som bestämmer vad vi ska driva för frågor, på
vilket sätt vi ska göra det, hur vår politik ska se ut och hur den inte ska se ut. Det är inte ok att bara
köra sitt eget race och säga vad som helst offentligt. Detta borde vara en självklarhet.

7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
När jag var ca 18 år och bodde i Halmstad var jag antirasistiskt ansvarig och helt vanlig aktivist som
ofta organiserade våra utåtriktade kampanjer och demonstrationer. Jag jobbade som ombudsman
för Ung Vänster Halland under en period och sedan blev jag vald till distriktsordförande för Ung
Vänster Halland. På Irland jobbade jag som valombudsman för partiet People Before Profit i den
lokala valrörelsen som skedde samtidigt som EU-valet. Jag var spindeln i nätet som koordinerade all
aktivitet från huvudkontoret, samt hade ansvar för allt material. Jag arbetade även mycket med
aborträttsrörelsen i kampanjandet för en folkomröstning om aborträtten (det kommer att ske i år
äntligen!). På Irland lärde jag mig väldigt mycket om olika sätt att bedriva politik och kampanja på
och annorlunda sätt att jobba strategiskt, annorlunda från det jag hade med mig från Ung Vänster.
Sedan jag kom hem till Sverige igen har jag suttit i styrelsen för partiföreningen Centrum här i
Göteborg, i distriktets valberedning förra omgången och nu i distriktsstyrelsen.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja, självklart.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
För de som inte redan känner mig kanske ni borde veta lite mer om vilken bakgrund jag har och
varför jag engagerade mig i partiet. Jag är uppvuxen runtom i Halland. Jag och min halvsyster växte
upp med en ensamstående mamma. Det var fattigt och ibland ganska rörigt. Vår uppväxt påverkar ju
hur vi ser på världen och det blev självklart för mig att jag engagerade mig politiskt, först i Ung
Vänster och sedan i Vänsterpartiet. Det har aldrig varit en hobby eller något jag gjorde av intresse.
För mig är politik en livsnödvändighet. Jag vill göra världen bättre. Egentligen är det nog mindre
intressant att veta exakt vad jag har för ståndpunkt i olika sakfrågor och mer viktigt att veta att jag
har en stark klasskompass som går att lita på, att jag är ödmjuk inför uppdraget, inte blir
korrumperad och att jag aldrig skulle gå emot demokratiskt fattade beslut. Dessutom är jag driven
och jobbar hårt för vad jag tror på. Det skulle vara en riktigt stor ära att få det här förtroendet och jag
skulle göra mitt bästa för att åstadkomma så mycket bra saker som möjligt.
Namn: Jesper Berglund
Födelseår: 1980
Partiförening: Vänsterpartiet i Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Grundskollärare, Lärarförbundet (arbetsplatsombud)
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
1996 / något år senare
2. Uppdrag i partiet:
För tillfället: lokala styrelsen, revisor i distriktet, körledare, arkivnämnden, valnämnden,
partiföreningsstödgruppen. Revisor i studentförbundet.
Tidigare: Lokala styrelser lite överallt, DS Halland, tf ordf DS Halland, kultur- och fritidsnämnden i
Falkenberg, representantskapet och revisor i detsamma. Förbundsstyrelse (och revisor) för Vänsterns
studentförbund, även kåruppdrag på VSF-mandat. Klubb- och distriktsstyrelse i Ung Vänster.

3. Uppdrag i andra organisationer:
För tillfället få då partiet tar mycket tid. Stadgerevisionsgruppen i Republikanska föreningen.
Arbetsplatsombud för Lärarförbundet. Styrelsen för Backa Folkets Hus-föreningen.
Tidigare: Förbundsstyrelse, och därefter sammankallande i valberedningen, i Sveriges största
ungdomsförbund, Sverok, spelhobbyförbundet. Revisor i IOGT-NTO Göteborg.
Bostadsrättsföreningsordförande, styrelse i en bunt föreningar genom åren inom spelhobbyrörelsen,
idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen.
Dessutom är jag mer eller mindre passiv medlem i en rad andra organisationer, där jag går på
enstaka årsmöten och följer med i den interna debatten. Organisationer som RFSU, Förbundet
Djurens rätt, Republikanska föreningen, Mensa, IOGT-NTO (för vilka jag gått en ettårig
”kaderutbildning” på folkhögskolenivå) och BK Häcken.
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
De som kongressen beslutar om. Sen ligger såväl arbetstidsförkortning som viljan att bygga ett
fungerande samhälle för alla varmt om hjärtat.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Som riksdagsledamot har jag, om jag blir invald, inte särdeles mycket att säga till om kring vilket
utskott jag hamnar i. Givetvis ska jag driva partiets politik i det utskott jag hamnar i. Utskott som jag
tror att jag skulle göra bättre ifrån mig i är främst, civil- kultur- och konstitutionsutskottet. Utskott
där jag skulle ha svårare att vara en bra representant för partiets politik är (miljö- och)
jordbruksutskottet (då jag har svårt att se djur som industrivaror) och utbildningsutskottet (då jag där
möjligen skulle blanda ihop min politiska roll med min yrkesroll). Vidare hade det varit intressant
med arbetsmarknadsutskottet då jag har ett intresse för arbetsmiljölagstiftning sedan jag praoade på
LO-sektionen i nian. Dock anser jag att partiet där främst bör vara företrädd av ledamöter med LObakgrund.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag ser att våra parlamentariker är de som för in rörelsens krav i parlamenten. Utan en kraftig
utomparlamentarisk verksamhet spelar parlamentarikerna liten roll. Det är parlamentarikernas
arbete som är en reaktion på rörelsen, inte tvärtom. Därför bör också parlamentariker vara en del av
det utomparlamentariska arbetet i den mån det är möjligt utan att försaka det arbete de är ålagda
att göra i parlamentet. Det är också viktigt att parlamentariker har koll på utomparlamentariska
grupper inom sitt ansvarsområde och, så länge deras krav är i överensstämmelse med partiets
huvudsakliga linje, ses som en allierad i deras kamp.
Mina parlamentariska uppdrag idag har liten koppling till aktivism. Så jag aktivistar mig så gott jag
kan på andra sätt. Jag bär alltid med mig en röd fana (+ några till) och teleskopfanpinne i ryggsäcken.
Man vet aldrig när en röd fana kan behövas.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har varit aktiv i rörelsen sedan 1996. Under de drygt 20 år som jag varit medlem har jag provat på
det mesta. Organisatoriskt arbete i både små (Halland, Dalarna) och stora (Göteborg) distrikt.
Nämndsarbete, kårpolitik, intresseorganisationsarbete och fackligt arbete. Jag har representerat
rörelsen på musikfestivaler, debatter, samarbetsorganisationsmöten och landshövdingsavtackning.
Jag har kokat kaffe, burit stolar, arrangerat kurser och sommarläger. Jag har delat flygblad, sjungit
sånger och lagat mat. Jag har motionerat, demonstrerat och målat banderoller. Jag har skrivit
stadgar, blivit registrerad av nazister, varit skyddsombud och juryman vid tryckfrihetsmål. Jag har

layoutat flygblad och affischer, redigerat film och talat på första maj. Jag har under 20 år utvecklat
den politiskt-organisatoriska schweiziska armékniv som ungdomsförbundet talade om i något
dokument för 15 år sedan.
Av arbetsmarknadspolitiska skäl – arbetsmarknaden för lärare är inte så stabil som det kan framstå –
har jag dock flyttat året innan eller efter i stort sett varje val sedan 2006, senaste i valrörelsen förra
valet. Det gör att jag inte suttit i andra parlament än kårfullmäktige.
Jag roade mig med att räkna på hur många timmar jag lagt på rörelsen. Den är någonstans mellan
11000 och 22000 timmar (mellan 10 och 20 timmar i veckan i snitt). Det är rätt mycket man hinner
med på den tiden.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Vad är det för sabla fråga? Finns det folk som kandiderar som inte tänker göra det? Har kongressen
bestämt något så gäller ju det. Givetvis gör jag som kongressen säger.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag deklarerade tidigt att jag kandiderar till en fjärdeplats. Det finns massor av kompetenta kamrater
som alla skulle göra ett bra jobb. Jag tror att jag sticker ut i förmåga att se detaljernas inverkan på
helheten. En förmåga som inte är nödvändig i en liten riksdagsgrupp, men väl i en stor. Min bredd
och erfarenhet gör mig också lämplig som inhoppare. Min förhoppning är att valberedningen
placerar mig högt och att en röst på vb:s förslag innebär en röst på mig. När detta skrivs har
valberedningen inte lagt sitt förslag. Så om jag inte står högt så ska du rösta på mig om du tror att jag
på ett bra sätt kan företräda den politik vi gemensamt tagit fram. Jag tror att jag kan vara en bra
företrädare för hela partiet och vänstern i stort.
Namn: Johan Zandin
Födelseår: 1975
Partiförening: Linné (t.o.m. 2018-03-20)
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Programmerare, Sveriges Ingenjörer
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
1991
2. Uppdrag i partiet:
Se fråga 7.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Inga just nu.
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vinstfri välfärd, ekonomisk rättvisa, klimat, bostäder, 6h arbetsdag, kollektivtrafik
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Kandiderar inte till valbar plats, men skulle t.ex. kunna driva bostadspolitik, flyktingpolitik, klimat och
trafikpolitik.

6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ska helst kompletttera varandra, så det vi driver på ena stället är förankrat på det andra och det vi
mobiliserar folkligt stöd för också leder till konkreta beslut om förbättringar.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Styrelseordförande i Bostadsbolaget 2015-2019
Ledamot i Kommunfullmäktige 2014-2018
Ersättare och ledamot i Byggnadsnämnden 2011-2018
DS-ledamot 2006-2012 m.m.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Kandiderar inte till valbar plats, så för att jag är beredd att hoppa in om det skulle behövas.
Namn: Johanna Eliasson
Födelseår: 1976
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Handläggare, JUSEK
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2012
2. Uppdrag i partiet:
Ledamot i partistyrelsen, ordförande för Vänsterns Internationella Forum, ersättare i
Kommunfullmäktige, ersättare i Byggnadsnämnden. Tidigare ledamot i Utbildningsnämnden,
ledamot i distriktsstyrelsen, ledamot i PF Örgryte-Härlandas styrelse.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Inga för närvarande, har tidigare haft uppdrag inom Transportarbetareförbundet, LO och JUSEK.
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker att det är viktigt att Vänsterpartiet driver frågor som ökar jämlikheten i samhället.
Klassklyftorna ökar dramatiskt i Sverige och drygt 80 procent av svenska folket upplever att vi lever i
ett klassamhälle, det behöver inte vara så. Politik skall vara att vilja, vilja förändra inte enbart
förvalta. Jag tycker att det är viktigt att vi som parti står för de progressiva förslagen, förslagen som
på riktigt kan förändra verkligheten för människor, såsom sex timmars arbetsdag. Vi skall vara det
parti som står för hoppet, för tron på att det går att skapa ett jämlikt samhälle.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Jag vill driva frågor som ökar jämlikheten och jämställdheten i samhället. Det skulle vara både de
stora reformerna som sex timmars arbetsdag och individualiserad föräldraförsäkring, men också de

frågorna som kanske inte ses som så stora men som icke desto mindre påverkar människor i deras
vardag så som fri kollektivtrafik för barn/unga under sommarloven eller höjt tandvårdsbidrag
(tandvård som för övrigt borde ingå i högkostnadsskyddet).
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är viktigt att jag som parlamentariker är lyhörd och tillgänglig för partiets medlemmar och för
medborgarna. Det är viktigt att vara ödmjuk inför det förtroende som givits en och vara aktiv i det
utomparlamentariska arbete som partiet bedriver.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har under nuvarande mandatperiod suttit som ersättare i Kommunfullmäktige och i
Byggnadsnämnden, samt som ledamot i Utbildningsnämnden. Det har varit både utvecklande,
lärorikt och kul.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Sverige har blivit ett land där klyftorna växer, där din klass och din bakgrund i allt större utsträckning
avgör vilka förutsättningar du får i livet. Vårt land har blivit ett land alltfler inte känner sig vara en del
av, där uppgivenheten inför framtiden har vuxit sig starkare och visionerna om det goda samhället
har bleknat. Samhället har individualiserats, var och en får klara sig själv och alltfler faller utanför.
Skyddsnätets maskor har blivit större. Det är dags att vända utvecklingen. Jag vill arbeta för att skapa
ett samhälle som är mer jämlikt, jämställt och solidariskt. Ett samhälle som bygger på lika värde och
lika rätt, där var och en har samma möjligheter att utvecklas och få ett gott liv. Ett samhälle där vi
sätter kollektivet före individen, där vi gemensamt står upp för varandra.
Namn: John Edström
Födelseår: 1991
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunikatör, SACO
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2009
2. Uppdrag i partiet:
Distriktsstyrelsen samt arbetsutskottet, partiföreningsstyrelse
3. Uppdrag i andra organisationer:
Styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer, arbetat för flera studentkårer både som
förtroendevald och aktivist, ordförande för VSF Linköping
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?

Jag tycker att partiet ska driva arbetstidsförkortning som huvudsaklig valfråga
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
De frågor kongressen bestämmer att vi ska driva
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det utomparlamentariska arbetet sätter hela grunden för att ens kunna arbeta parlamentariskt.
Parlamentariska uppdrag är sekundärt, ett socialistiskt parti måste vara grundat i en
utomparlamentarisk verksamhet och rörelse.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Daglig aktivism i partiet, ungdomsförbundet och studentförbundet. Den erfarenhet som mest liknar
parlamentariska uppdrag kommer från påverkansarbete under min tid i studentkårer där jag gjort allt
från att driva enskilda studenters ärenden mot universitetet, varit studentrepresentant i flertal
nämnder, styrelser och utredningar samt svarat på remisser från olika myndigheter och
departement.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag kandiderar inte till en valbar plats. Jag har ingen ambition om att sitta i riksdagen, vi har många
kamrater i distriktet som har mycket bättre kompetenser för uppdraget. Men jag tror att jag skulle
passa bra längre ned på en lista då jag snabbt kan sätta mig in i olika frågor och jag ställer upp när det
behövs. Jag har inget specialområde jag absolut vill arbeta med även om jag har störst sakkompetens
inom högskolepolitik och kultursektorn.
Namn: Jöran Fagerlund
Födelseår: 1972
Partiförening: Angered
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunikatör Jämställdhetsmyndigheten, ST
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1989
2. Uppdrag i partiet:
Ordförande Kretslopp och Vattennämnden, Vice ordförande HIGAB. Tidigare ledamot i
kommunfullmäktige och ordförande Poseidon samt Miljönämnden. Ledamot DS, ombudsman,
stadssekreterare.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Styrelseledamot Cykelfrämjandets riksorganisation. Tidigare ordförande för Svenska Aikidoförbundet
och styrelseledamot Internationella Aikidoförbundet.

4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Miljö och klimatfrågor. Mänskligheten har bara några få år kvar att fatta nödvändiga beslut för att
undvika en skenande global uppvärmning. Dessa beslut måste ha en tydlig klassprofil och
jämställdhetsprägel för att vara tillräckligt effektiva och få acceptans hos folkflertalet.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
jämställdhet, miljö och klimat, energiproduktion, kommunalt insamlingsansvar för förpackningar.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Parlamentariker skall vara en kunskapskälla till partiet och lyfta in aktuella frågeställningar i
partiarbetet för att sedan återföra resultatet av partiets diskussioner till de parlamentariska
församlingarna. Medlemmarna skall avgöra politiken.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har stängt en svavelsyrafabrik, tagit Grabbar mot Barbie till Sverige och eldat aktiebrev på Storas
bolagsstämma. Under mina år som styrelseordförande blev Poseidon Sveriges största kommunala
bostadsbolag. I miljönämnden fick jag in ett klassperspektiv i den kommunala miljöpolitiken med mål
om hållbara och rättvisa utsläpp från konsumtionen. Senast har jag ordnat gratis vatten på stan.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
I alla mina uppdrag, så väl i opposition som i majoritet, har jag levererat vänsterpolitik som har
skapat nytta för medborgarna. Förslagen har även orsakat för Vänsterpartiet positiv uppmärksamhet
i media.

Namn: Maj Karlsson
Födelseår: 1980
Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Riksdagsledamot. Vision
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
Vänsterpartiet sedan 2009
2. Uppdrag i partiet:
Riksdagsledamot 2014-2018
Vice gruppledare
Socialpolitiska programgruppen
Parlamentarisk referensgrupp i utredning om surrogatmoderskap
Parlamentarisk referensgrupp stärkt skydd mot barnäktenskap

3. Uppdrag i andra organisationer:
För tillfället inga.
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Det här är en fråga jag skulle kunna skriva en novell för att besvara. Men jag tycker att det viktigaste
är att vi i Vänsterpartiet driver en starkt ideologisk valrörelse där våra väljare verkligen känner att vi
på allvar vill förändra samhällsstrukturerna. Den tid vi lever i kräver att vi visar att en annan väg är
möjlig och att vi har en klar vision om hur vi vill att samhället ska se ut. Därför tycker jag att det är
viktigt att vi driver de frågar som handlar om fördelning, rättvisa och jämlikhet. Sverige behöver en
valrörelse som handlar om att fördela samhällets resurser rättvist och ge trygghet till oss alla.
Jag tycker också det är viktigt att de feministiska frågorna blir centrala för oss i valrörelsen. #metoo
är en historisk revolution för kvinnor världen över och vi ska vara dem som fortsätter gå i framkant
för att bryta patriarkatet. Att kvinnor blir ekonomiskt oberoende är en förutsättning för att kunna
uppnå verklig frigörelse.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Det finns ingenting som gör mig mer stolt än att få arbeta med socialpolitiska frågor. Om jag får välja
fritt så vill jag hemskt gärna fortsätta kämpa för LSS, för att stoppa mäns våld mot kvinnor och att
bygga en stark socialtjänst. Jag brinner även extra mycket för de ungdomar som drabbas av de
skjutningar vi bevittnat under mycket lång tid och de barn som är i samhällets vård. Så även det här
är frågor jag hemskt gärna skulle vilja fortsätta arbeta med.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det parlamentariska arbetet är en förlängd konsekvens av det utomparlamentariska arbetet. Det är
inte i riksdagsrummen den politiska riktningen tas fram utan genom våra aktivister och medlemmar.
Där även parlamentariker ingår. Vi är en och samma grupp. Det är ett faktum som ska kännas för så
väl parlamentariker som medlemmar. Lika viktigt som det är att jag varje dag i mitt uppdrag som
riksdagsledamot känt att jag har partiets medlemmar som backar upp min rygg lika viktigt är det att
våra medlemmar känner att jag i mitt uppdrag har deras. Att vi är en gemensam kraft men där vi
under perioder har lite olika ansvarsområden. För att uppnå det krävs att parlamentarikerna är en
aktiv och naturlig del i det utomparlamentariska arbetet.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har arbetat i 5 år som politisk sekreterare i Göteborg och jag har nu suttit i riksdagen i nästan 4
år.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Självklart.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Ombuden ska rösta på den person som de känner att de har förtroende för och som kommer att
bära det förtroendet med respekt. En person med stark ideologisk kompass (tro mig det behövs) som
har fötterna rakt ner i partiet. Om jag stämmer in på den bilden är en bedömning som ska komma
från hjärtat inte genom min egen rekommendation. Jag har älskat varje sekund av att bära det här
förtroendet. Jag har känt mig så stolt och tacksam över att få representera mitt parti och de som

kämpar för att vår politik ska bli verklighet. Även om jag ibland känt mig otillräcklig så känner jag
ändå att jag gjort allt jag kan för att ni i alla fall ska känna att jag tagit ert förtroende på största allvar.
Och jag har hållit löftet till mig själv att varje dag påminna mig om var ifrån jag kommer och vilka jag
är där för att representera. Så oavsett om jag blir vald eller inte så är min tacksamhet livslång över att
jag fick möjligheten att göra den här resan.
Namn: Maria “Mia” Sundkvist
Födelseår: 1986
Partiförening: Biskopsgården Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Skolkurator, medlem i Vision
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Vilket år gick du med i partiet?
Jag gick med i partiet 2014 eller 2015
2. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Partiet i stort tycker jag ska arbeta utifrån valplattformen. För mig är valåret en fråga om de
grundläggande ideologiska frågorna som berör ett samhälle för alla. Det är viktigt att driva frågan om
resursfördelning och därmed ett stopp för vinster i välfärden som ska gå till enskilda individer samt
vikten av en hållbar bostadspolitik för alla.
3. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Jag vill ju stå långt ner på listan och räknar därför inte med att driva frågor i rikspolitiken. Men
samma sak som ovan gäller här. Jag har länge arbetat med uppsökande socialt arbete och därmed
mtöt de som drabbats hårdast av den samhällssegregation vi ser idag. Jag ser hur en urholkad
kommunal skola inte fungerar som en demokratisk skolning för alla våra medborgare utan snarare
straffar dom som lider brist på omsorg, pengar och socialt nätverk. Där det individuella valet är något
som enbart gynnar de som kan och förstår möjligheten att välja. Jag ser hur socialtjänsten tvingas
prioritera bort medborgares välmående och istället förväntas se deras klienter som fuskare som
medvetet satt sitt i samhällets utkant. Att ett socialt arv är självvalt eller att livets kriser inte
förväntas påverka någon. Bostadsbristen är ett akut problem och något som vi måste fortsätta slåss
för att råda bot på.
4. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag förstår inte riktigt frågan. Jag tänker att det parlamentariska arbetet bygger på den
utomparlamentariska aktivismen
5. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Inte mycket alls. Jag har enbart suttit med i kommunikationsgruppen för vänsterpartiet Göteborg.
6. Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten?
Ja, självklart
7. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.

Jag sköter det jag säger att jag ska göra och lovar inte mer än jag kan hålla. Jag är övertygad om att
vår politik är den ända som omnågotsånär kan påverka förutsättningarna till ett bättre liv för fler i de
strukturerna vi förhåller oss till idag.
Namn: Monika Djurner
Födelseår: 1979
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: leg.sjuksköterska och förtroendevald för vårdförbundet.
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
jag gick med i Vänsterpartiet 2008
2. Uppdrag i partiet:
ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ord i SDN Lundby, 1:e vice ord i Göteborg & Co, ordförande i
samordningsförbund Göteborg Centrum. Ledamot i partiets nystartade nationella fackliga nätverk.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Huvudskyddsombud och huvudförhandlare för Vårdförbundet, engagerade i sjukvårdsnätverket ”en
annan vård är möjlig”
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Arbetsmarknadsfrågor, trygga anställningar, fackliga frågor, arbetsrättsliga frågor, arbetsvillkor, ta
strid för strejkrätten, 6-timmarsdag, trygg socialförsäkring, sjukvårdsfrågor.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Arbetsmarknadsfrågor och Sjukvårdsfrågor.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag ser det utomparlamentariska arbetet som en förutsättning till det parlamentariska arbetet. Det är
genom det utomparlamentariska arbetet som man hämtar kraft och inspiration till det
parlamentariska arbetat. Jag anser att man alltid måste ha en stark och nära förankring med
sin partiförening. Vi vänsterpartister skall aldrig tappa kontakten med verkligheten, våra medlemmar
eller de som röstar på oss och därför tycker jag det är viktigt att man inte sitter för länge på ett och
samma uppdrag.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har stor erfarenhet av politiskt arbete både utomparlamentariskt arbeta och parlamentariskt
arbetat. Jag har medverkat i ett flertal utskott och arbetsgruppen. Bara för att nämna några så har
jag suttit med i fackligt utskott, feministiskt nätverk, nätverk för kvinnliga parlamentariker,
gruppledning i kommunfullmäktigegruppen, styrelseledamot I PF Lundby och nu är jag med och
startar upp vårt nationella fackliga nätverk. Jag har även varit med och planerat och genomfört
valarbete. Genom mina parlamentariska uppdrag har jag stor erfarenhet att driva politiska frågor,
både i samarbeta med andra politiska partier men även att driva frågor som är särskilt viktiga för
vänsterpartiet.

8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
JA självklart!
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Genom min fackliga bakgrund så jag en djup förankring med arbetarrörelsen, jag har arbetats
fackligt i mer än 10 år som huvudskyddsombud på Sahlgrenska och tillsammans med mina fackliga
kamrater har vi vunnit många fackliga strider som har blivit omtalade i media och år 2015 vann
jag priset som årets skyddsombud. Jag har ett stort nätverk inom den fackliga rörelsen och är starkt
engagerad i nätverket ”en annan vård är möjlig” och nu håller vi gäng sjukvårdsaktivister håller nu på
att starta upp ett nationellt nätverk för ”socialistiska vårdarbetare”, min dröm är att på sikt starta ett
nytt fackförbund för all sjukvårdspersonal. Jag har en gedigen parlamentarisk erfarenhet har suttit
två mandatperioder I kommunfullmäktige och även erhållit uppdrag som vice ordförande I både
stadsdelsnämnd och I bolagsstyrelser. Jag tycker att man skall rösta på mig om man som jag tycker
att vi behöver leva som vi lär och att vi har personer i riksdagen som har en facklig bakgrund.
Namn: Patrik Helgeson
Födelseår: 1985
Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Lärare, Lärarnas riksförbund
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
Ung Vänster 2001 / Vänsterpartiet 2004
2. Uppdrag i partiet:
Distriktets valberedning, partiföreningens styrelse, stadsdelspolitiker
3. Uppdrag i andra organisationer:
Ordförande Svenska spanienfrivilligas vänner
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Sex timmars arbetsdag, offensiv ekonomisk poitik
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Valplattformen
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag har länge varit aktiv i min partiförenings styrelse samtidigt som jag varit stadsdelspolitiker.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Görmycket.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja

9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har varit med länge i det lokala politiska arbetet och företrätt partiet i olika sammanhang, bland
annat mediala sammanhang. Jag hoppas att jag lockar fler än jag skrämmer bort genom att stå på
riksdagslistan, på icke-valbar plats.
Namn: Rebar Alnazar
Födelseår: 1992
Partiförening: Vänsterpartiet Angered
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Student
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
Hösten 2016
2. Uppdrag i partiet:
Inga
3. Uppdrag i andra organisationer:
Inga
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Det kritiska just nu är asyllagen och migrationspolitiken
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Förbättrad migrationspolitik och en faktiskt humanitär stormakt, inte bara i ord
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Parlamentariker har ett större ansvar och måste berättiga sin position för de som dag in och dag ut
arbetar på gator och torg med att förmedla partiets budskap.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Varit ordförande för SSU Angered i tre år, suttit i park- och naturnämnden i ca två år. Initiativtagare
till Fredagsforumet, ett politiskt debatt- och diskussionsforum. Den mesta erfarenheten kommer från
organisation, möten och utomparlamentarisk arbete.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
De som känner mig finner sina anledningar. De som inte gör kommer förhoppningsvis att göra det så
småningom. Jag gör det jag säger och jag tänker aldrig vika en tum vad gäller socialismens och
humanismens principer. Det får nog räcka.

Namn: Robert Karlsson
Födelseår: 1986
Partiförening: Torslanda-Biskopsgården
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Hamnarbetare – Hamnarbetarförbundet
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2. Uppdrag i partiet:
Inga
3. Uppdrag i andra organisationer:
Styrelseledamot Hamnarbetarförbundet avd.4. Kassör GHIF
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Inga vinster i välfärden, Minskad segregation, rätten till en lägenhet & jobb
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Försvara strejkrätten, stärk arbetstagarna på arbetsmarknaden
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Inga
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Namn: Tony Haddou
Födelseår: 1989
Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Regional samordnare på Rädda Barnen, Unionen
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2013
2. Uppdrag i partiet:

DS/AU
Ordförande i nämnden för konsument och medborgarserviceLedamot i stadsdelsnämnd Centrum
3. Uppdrag i andra organisationer:
Nej, tjänsteman i en organisation.

4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag är övertygad om att frågan om arbetstidsförkortning behöver gå från småskaliga
försöksverksamheter till en nationell reform. Det är dels önskvärt som en tydlig klass- och feministisk
fråga, dels praktiskt genomförbart och en förutsättning för ett hållbart samhälle och förändrade
maktstrukturer. Det är också en fråga som visar en viktig skilje- och konfliktlinje mellan vår och
socialdemokraternas politik, vilket jag tror kommer att gynna oss i valrörelsen. Om vi ska ha
målsättningen att nå sex timmars arbetsdag tycker jag att det är hög tid att sätta frågan högst upp på
dagordningen och driva den i valrörelsen.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Frågor kring att stärka den generella välfärden. Frågan om arbetstidsförkortning med bibehållen lön
utifrån dimensionerna klass och kön. Frågor knutna till mänskliga rättigheter och att stärka, fördjupa
och utveckla demokratin. Utrikespolitiska frågor.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag ser det i första hand som ett lagspel där medlemmarnas engagemang och arbete lägger grunden
för Vänsterpartiets parlamentariker, samt att värdera det utomparlamentariska arbetet lika högt som
det parlamentariska. Med en bakgrund från folkrörelse och civilsamhället ser jag värdet i att bedriva
vänsterpolitik som ett tillsammanskap och både bilda opinion och påverkan från det
utomparlamentariska till det parlamentariska, samt att alltid följa medlemmarnas beslut och känna
sig trygg i det. Det är det kollektiva arbetet som skapar förändring.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har politisk erfarenhet från både partipolitiken och civilsamhället. God kännedom om partiet, inte
minst från mina uppdrag i partiet och mitt utomparlamentariska arbete, samt praktisk erfarenhet av
att driva vänsterpolitik i konkret parlamentariskt arbete. Från partipolitiken har jag senaste året både
suttit i distriktsstyrelsen och arbetsutskottet, varit ledamot i en stadsdelsnämnd sedan senaste valet
samt klivit in som ordförande i ännu en nämnd. Under 2012 var jag också på traineeship och arbetat
för partiet i Europaparlamentet. Med stor erfarenhet från civilsamhället har jag de senaste åren
arbetat med frågor kring att minska diskrimineringen av barn i socioekonomiskt utsatta områden,
samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem. Jag har arbetat med dessa frågor på
samtliga nivåer, från nationell- till stadsdelsnivå och bedrivit politisk påverkan för politiska åtgärder
för hållbara och långsiktiga samhällslösningar samt att politiken och organiseringen ska möjliggöra
att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag brinner för en samhällsförändring med riktning mot ett socialistiskt samhälle där alla barn,

oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, ska få samma möjligheter och förutsättningar att delta i
samhället, utan att diskrimineras. Jag övertygad om att vi måste skapa långsiktiga och hållbara
samhällslösningar som grundar sig i vår vänsterpolitik. Problemformuleringarna är många och jag har
kunskaper och lång erfarenhet av att konkretisera och förenkla våra lösningsförslag. Mitt fokus är att
alltid nå de potentiella väljarna som vi inte når idag, och organisera kring frågor som är viktiga för
arbetarklassen. Med min bakgrund och att tala fem språk, har jag under mina år som aktivist men
också inom både yrkesroll och det politiska skapat mig ett starkt och brett nätverk, inte minst inom
civilsamhället.
Namn: Yasmine Posio Nilsson
Födelseår: 1974
Partiförening: Biskopsgården Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Stödassistent på nattskift & Kommunal
JA, jag kandidera till en plats bland de fem översta platserna X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
Ung vänster 1997 efter att jag kommit hem från USA där jag bott i ett år
2. Uppdrag i partiet:
Utomparlamentariskt har jag suttit med i Lundbys Styrelse, Repskapet och i Ung Vänsters
förbundsstyrelse. Parlamentariskt gjorde jag en kort sväng runt 2005-2006 i olika nämnder och som
ersättare i kommunfullmäktige. Nu sedan valet 2014 har jag: Nästan tre år som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige, nästan tre år som ordförande i Konsument- och medborgarservice, Nästan tre
år som ledamot i Sverigefinska rådet, drygt två år som ledamot i beredningen för digitalisering i SKL,
ledamot i Riksdagen och det utrikespolitiska utskottet sedan juni 2017.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Satt med i gruppstyrelse 6 i Metalls avdelningar på Volvo under 1998-2000.
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
De som kongressen beslutar om. Lite enkelt svarat men det finns så oerhört mycket som är viktigt
men så länge det kokar ner till att vi kommer fram med vår socialistiska, feministiska politik på
ekologisk grund så är jag nöjd.
5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Eftersom jag sitter i utrikesutskottet nu och tycker att det är fantastiskt spännande, viktigt och roligt
så fortsätter jag gärna med utrikespolitiska frågor men precis som i tidigare svar så de som
kongressen beslutar om. Lite enkelt svarat men det finns så oerhört mycket som är viktigt men så
länge det kokar ner till att vi kommer fram med vår socialistiska, feministiska politik på ekologisk
grund så är jag nöjd. Vi är ju ett parti med medlemmar och det de beslutar ska ju en riksdagsledamot
leverera.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Den är som alltid viktig. Jag har alltid varit aktiv i det utomparlamentariska arbetet och ser ingen
anledning att ändra på det. Dock kan jag inte kanske i samma utsträckning i det vardagliga arbetet då

jag ibland vill träffa mina barn men jag har varit på en del av partiföreningens utåtriktade tillfällen
och kommer definitivt att vara det under valrörelsen även om det även kommer ske i andra
sammanhang än bara i partiföreningen och distriktet.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Utomparlamentariskt har jag suttit med i Lundbys Styrelse och i Ung Vänsters förbundsstyrelse.
Parlamentariskt gjorde jag en kort sväng runt 2005-2006 i olika nämnder och som ersättare i
kommunfullmäktige. Nu sedan valet 2014 har jag: Nästan tre år som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige, nästan tre år som ordförande i Konsument- och medborgarservice, Nästan tre
år som ledamot i Sverigefinska rådet, drygt två år som ledamot i beredningen för digitalisering i SKL,
ledamot i Riksdagen och det utrikespolitiska utskottet sedan juni 2017. Alltså har jag ganska många
erfarenheter i både styrelsearbete lokalt och parlamentariskt arbete inom många olika områden.
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Ja, precis som jag alltid gjort hitintills.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
En Hisingsbo och arbetare som har erfarenhet av parlamentariskt arbete inom många olika områden.
Har gästspelat som lärare så jag har även den akademiska erfarenheten. Att komma från ett
arbetskraftsinvandrarhem i Länsmansgården och göra den klassresa och politiska resa jag gjort har
inte alltid varit lätt men det har gett mig kunskaper som jag alltid kommer bära med mig med
stolthet. De senaste åren har jag arbetat nätter som stödassistent på ett boende med särskild service
men det innebär inte att jag enbart brinner för kommunalarbetarna, oss som bor i förorten,
utbildningsfrågor eller som nu utrikespolitiska frågor. För mig har det alltid handlat om att i varje
område se till vår huvuduppgift; att nå det socialistiska och jämställda samhället som vilar på
ekologisk grund.
Namn: Yvonne Palm
Födelseår: 1953
Partiförening: Angered
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Förskollärare, Lärarförbundet
JA, jag kandiderar till en plats längre ner på listan X
1. Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
VPK 1982.
2. Politiska uppdrag för partiet:
Styrelsen Angered, representantskapet, SDN Angered, gbgs stad Romska rådet, Partnerskapet för
barnkonventionen.
3. Uppdrag i andra organisationer:
Romska kulturföreningen, Samhällets styvbarn, Alla tillsammans Lövgärdet.
4. Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Bostadsfrågor, ungdomsarbetslöshet, asyl och jämställdhet.

5. Vilka frågor vill du driva i rikspolitiken?
Asylrätt, Ingen ska nekas rätt till liv och skydd mot förföljelse. Barnrätt, barnkonventionen och
barnets bästa som rättslig princip. Sjukvård för alla. Medborgarlön.
6. Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det ena förutsätter det andra för ett gott kraftfullt politiskt arbete. Vara aktiv både i partiet och inte
minst i sitt område, och i föreningslivet. De dialoger som finns, behöver utvecklas och kräver en ärlig
närvaro av oss aktiva, där debatter förs, där aktioner tar plats och inte minst viktigt, att bli ett bra
ansikte utåt, en person att lita på, som vänsterpartist.
7. Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Egentligen är eller blir väl allt mitt engagemang ett politiskt arbete. Jag har jobbat aktivt i partiet i
många år, började som ung kvinna i kommunfullmäktige i Härryda. Var aktiv i kampen mot
kärnvapen/kärnkraft, många år med 8 mars-kampanjer, har varit aktiv i våra utåtriktade
valkampanjer i drygt 30 år. Har suttit i olika nämnder genom åren, där har jag konsekvent drivit
frågor som gynnat mitt eget närområde, därmed också andra förortsområden. Är förste vice
ordförande i SDN Angered. Sitter i styrelsen för partiföreningen Angered och i Representantskapet
för regionen. Representerar V i Romska rådet och i Partnerskap för Barnkonventionen
8. Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
JA
9. Varför välja mig?
Efter att ha suttit i stadsdelsnämnd under flera mandatperioder, först i Gunnared, nu i Angered, har
jag fått en samlad förståelse för och erfarenhet av hur kommunen styr och fördelar offentliga medel.
Jag har lärt mig mycket om hur skola, socialtjänst, kultur & fritid, äldre- och funktionshinderfrågor
arbetas med (eller nedprioriteras …) och mitt engagemang i alla dessa frågor är stort, likaså min
kunskap efter många år i beslutsfunktion.
Jag är aldrig rädd att driva frågor, vara talesperson för utsatta grupper, höja min röst eller
kompromissa fram lösningar som blir till det bättre för medborgarna. Har nuförtiden stor erfarenhet
av att samarbeta, men också av att sätta ner foten. Tror inte heller att det är en nackdel att jag i år
når det magiska 65-årsstrecket.
Jag är väl förankrad i Vänsterpartiets politk och har en bred bakgrund i rörelsen. Jag har vuxit upp
med adoptivföräldrar som fått slita för att få det att gå ihop, det var föräldrar som gav mig ett tydligt
klassmedvetande. Har en brinnande tro på alla människors lika rätt och jämlikhetens stora betydelse.
I hela min vardag, i arbetet med förskolebarnen i Gårdsten, som vårdnadshavare för flyktingbarn,
som mångårig styrelsemedlem i partiföreningen och som Angeredsbo med breda kontaktytor tror jag
att jag kan vara ett bra namn för väljarna. Jag ser det som en stor ära att vara nominerad och hoppas
få representera mitt parti på riksdagslistan.

