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Hej! 

Första maj har passerat och det var lyckade firanden i såväl Karlstad, Arvika som Kristinehamn. Själv 

var jag med i Karlstad och firade och det var inspirerande tal som levererades och jag påmindes 

återigen varför Vänsterpartiets politik är den bästa! 

Här kommer lite tips för veckan, Hammarö arrangerar möte med landstingsrådet imorgon och 

Vänsterpartiet Karlstad arrangerar samtal med gäster från Palestina som kommer prata om aktivism 

och feminism i Palestina, bland annat! Påminner också om att ni hittar aktuell information på vår 

hemsida och också nyheter, ni kan t.ex. läsa om hur det gick på tantpatrullens första aktion. 

http://varmland.vansterpartiet.se    

Allt gott!  

Elisabeth Björk, ombudsman 

Öppet möte Skoghall Folkets Hus 

Imorgon, 12 maj, kl 19.00  arrangerar Vänsterpartiet Hammarö ett öppet möte med Anders Nilsson i 

Gunnarskärssalen i Folkets Hus. 

Anders är landstingsråd för V och alla är välkomna till mötet. Det finns möjlighet att ställa frågor om 

sjukvården, region Värmland och kollektivtrafik mm. 

 

Makt, feminism & samarbete - Ett samtal med tre feminister från Palestina 

 

Varmt välkomna fredag 15 maj kl. 13.00 till Kronoparkens bibliotek i Karlstad för ett samtal om 

aktivism, feminism, Palestina och varför enighet är makt!  

 

Hur är det att verka som politiskt aktiv feminist i Palestina? Vilka vinster finns i att samarbeta trots 

olikheter? De tre aktivisterna Rawan Sultan, Rasha Bani Odeh och Ilan Ghassan från Palestina 

och Västbanken är på besök i Karlstad och de kommer dela med sig av erfarenheter från sitt arbete för 

att stärka vänsterns, kvinnornas och ungdomarnas makt i Palestina. Samtalsledare är riksdagsledamot 

Håkan Svenneling.  

 

Vänsterpartiet FIDA (The Palestinian Democratic Union) PPP (Palestinian People’s Party) och 

DFLP (Democratic Front for the Liberation of Palestine) är sedan 2013 del i ett projekt som VIF och 

danska vänsterpartiet Enhedslisten driver tillsammans på Västbanken. Målet är att stärka politiskt 

aktiva ungdomar, unga kvinnor i synnerhet. […] Det är lätt, utifrån västerländsk nyhetsrapportering, 

att få intrycket att Fatah och Hamas är de politiska alternativ som erbjuds i Palestina. Men där finns 

också mängder av små partier på vänsterkanten och vänstern har historiskt sett varit stark i Palestina  

Ur Tidningen En annan värld är möjlig, som ges ut av VIF 

 

Samtalet sker på Kronoparkens Bibliotek, det är öppet för alla och är kostnadsfritt. Samtalet 

ges på engelska. 

Med vänliga hälsningar 

Distriktet genom ombudsman Elisabeth Björk 
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