
I Enhetsgruppen Helsingborg 
samlas vi över parti- och fackgränser för det gemensamma 

målet att försvara arbete, välfärd och rättvisa. 
 

För information om vårt politiska arbete besök vår hemsida 

enhetsgruppen.se/ 
Kontaktpersoner: 
Lars Nilsson                            0761/130038    lasse.e.nilsson@outlook.com 
Lars Persson (bokansvarig)    0739-629710    so2lasse@gmail.com 
Stig Broqvist                            042-282739     stig.broqvist@telia.com 

 

Enhetsgruppens Antikvariat 
Socialistisk litteratur, arbetarrörelsen, politisk debatt, historia och 

biografier. Mycket skönlitteratur, 
proletärförfattare och klassiker men också 

deckare och science fiction.   
 

Öppet onsdagar 17.00 - 18.30 
samt en timme före alla diskussionsmöten. 

Lördagsöppet 10 – 14 en gång i månaden. Se 
vår hemsida. 

  

Lokal och antikvariat: 
Vår lokal, som vi delar med andra organisationer, och vårt antikvariat finns 

nere i källaren på  
Furutorpsgatan 71, Helsingborg. 
Buss 3 o 7, hållplats Traktörsgatan 
Buss 8, hållplats Tranemansgatan  
Telefon 042 - 14 16 57. 

Enhetsgruppen i Helsingborg 
inbjuder till DISKUSSIONSMÖTEN hösten 2022 

  
Efter inledningen är ordet fritt. Kom och gör din åsikt 

hörd och håll liv i den politiska diskussionen i Helsingborg! 
 

Mötena hålls i Enhetsgruppens lokal, Furutorpsgatan 71. 
 
 
Torsd 18/8 kl. 18.30. Behövs kärnkraften för att rädda 
klimatet? Konsekvenser av olika alternativ. Hur mycket 
energi behövs egentligen. Inledare: Stig Broqvist, Jordens 
Vänner. Arr: Enhetsgruppen och Jordens Vänner.  
 
Torsd 1/9 kl. 18.30. Marx och kriminaliteten. Inledare: 
Anders Carlsson, Kommunistiska partiet. 
 
Fredag. 9/9 kl. 15-18. Öppet hus efter torgmöte för Kuba, 
arrangerat av Svensk-Kubanska föreningen.  
 
Torsd 15/9 kl.18.30. Följeslagare bland fåraherdar och 
bosättare. Rapport från Palestina. Inledare: Yvonne 
Fredriksson, ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges 
kristna råd och Kyrkornas världsråd. 
 
Onsd 21/9 kl. 18.00. Nahla Hamede ordförande för 
Palestinska kvinnoföreningen i Helsingborg informerar om 
föreningens verksamhet.  

 



Torsd 29/9 kl.18.30. Hur förändringar på 
arbetsmarknaden påverkar integrationen. Inledare: Denis 
Frank, universitetslektor vid institutionen för sociologi och 
arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. 
 
Torsd 13/10 kl.18.30. Det pågående folkkriget på 
Filippinerna. Inledare: Asterio Palima, National Democratic 
Front of the Philippines, medlem i delegationen som då och 
då förhandlar med Filippinska regeringen.  
 
Torsd 27/10 kl.18.30. Byn som omvände världen. Hur Jan 
Myrdals ”Rapport från kinesisk by” ändrade bilden av Kina. 
Gun Lauritzson gjorde samma resa 40 år senare och berättar 
om detta och boken hon skrivit. 
 
Torsd 10/11 kl.18.30. Fred Frihet Feminism. Kvinnor i 
kamp för fred under historien. Inledare: Eva Isaksson Ståhl 
och Gunnel Ståhl, Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet (IKFF). 
 
Torsd 24/11 kl. 18.30. Afghanistan – Förr och Nu. Varför 
kom Taliban tillbaka? Inledare: Anders Fänge, Svenska 
Afghanistankommittén. 
 
Torsd 8/12 kl. 18.30. Hur kan vi få vården att fungera, för 
oss som arbetar och för oss som är patienter? Vad ska vi 
göra? Hilda Bjerstedt inbjuder till diskussion utifrån sin 
vårdroman Pandemi i vårdapparaten som kom ut i maj 2022. 

 
 

Några huvudpunkter i Enhetsgruppens plattform: 
 
-Arbete åt alla med avtalsenlig lön 
 
-6 timmars arbetsdag med bibehållen lön  
 
-Sänk pensionsåldern till 60 år 
 
-Nej till utförsäkring av arbetslösa och sjuka 
 
-Mer pengar till gemensam sektor för att förbättra skola 
vård och omsorg. 
 
-Återför alla samhällstjänster till statlig och kommunal 
regi. 
 
-Stoppa spekulationerna med våra pensionspengar - inför 
ett rättvist pensionssystem 
 
-Bekämpa imperialismen –för fred, internationell 
solidaritet, miljöansvar och rättvisa 
 
-Mot rasism och främlingsfientlighet 
 
-Sverige ut ur EU – Nej till EMU 

 


