
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  

 

Enhetsgruppen i Helsingborg 
inbjuder till DISKUSSIONSMÖTEN våren 2023 

  
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. 
Om ej annat anges är Enhetsgruppen ensam arrangör. 
 
Torsd 19/1 kl. 18.30. Visning av filmen ”Atomen i 
mänsklighetens tjänst?” av Maj Wechselmann. Filmen har 
visats av Folkkampanjen mot kärnkraft kärnvapen. 
Efterföljande diskussion.  
Arr.: Enhetsgruppen och Jordens Vänner  

 
Torsd 2/2 kl. 18.30. Min resa på Kuba. Inledare: Ulf 
Halldin, medlem i Svensk-Kubanska föreningen. 

 
Torsd 16/2 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). Arr.: Enhetsgruppen och Jordens Vänner  

 
Torsd 2/3 kl. 18.30. Att legitimera kolonialism. De 
intellektuellas svek. Inledare: Anders Kjellström, jurist och 
författare. Arr.: Enhetsgruppen och Jordens Vänner  

 
Torsd 16/3 kl. 18.30. Läget i Turkiet. Hur det påverkar 
Sverige. Inledare: Hamza Yalçin, journalist och författare. 



 
Torsd 30/3 kl. 18.30. Digital övervakning och 
fältteknologier i arbetslivet. Historiska perspektiv och 
dagsaktuellt om GIG-jobbare, lastbilschaufförer och 
hemtjänstpersonal. Inledare: Mikael Ottosson, historiker 
 
Torsd 13/4 kl.18.30. EU och Sveriges ordförandeskap. 
Inledare: Per Hernmar, Folkrörelsen Nej till EU.    
 
Torsd 27/4 kl.18.30. Klimatboken. Vad säger Greta 
Thunberg i sin nya bok om klimatkrisen och hur man löser 
den? Inledare: Stig Broqvist, Jordens Vänner Helsingborg.  
Arr.: Enhetsgruppen och Jordens Vänner  
  
Torsd 11/5 kl.18.30. Maos västerländske vän. Norman 
oBethune var läkare från Canada och reste frivilligt till 
Spanien under inbördeskriget och senare även till Kina under 
kriget mot Japan för att hjälpa kommunisterna med sjukvård. 
Inledare: Ingemar Ottosson, historiker.  
  
Torsd 25/5 kl.18.30. Vandring i Helsingborg. Tomas 
Polvall, författare om sin bok ”Vandring i Helsingborg”. 
 
 
 
 
 
 

 

Några huvudpunkter i Enhetsgruppens plattform: 
 
-Arbete åt alla med avtalsenlig lön. 
 
-6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.  

 
-Alla samhällstjänster ska vara i offentlig regi. 
 
-Ge pensionärer, arbetslösa och sjuka ersättningar så de kan 
leva ett tryggt och värdigt liv.  
 
-Mot rasism och främlingsfientlighet. 
 
-Slå vakt om folkets grundläggande fri- och rättigheter. 
 
-Lika villkor för män och kvinnor, i Sverige och världen.  
 
-Sverige ut ur EU.  
 
-Nej till kärnkraft och kärnvapen.  
 
-NATO ut ur Sverige, Sverige ut ur NATO.  
 
-Bekämpa imperialismen –för fred, internationell solidaritet, 
miljöansvar och rättvisa. 
 
En annan värld är möjlig 


