
 
2010-02-03 
 

 
Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier 
 
Marxistiska temadagar – 27 februari, 27 mars och 24 april 

 

 

Nu är det dags för 2010 års tappning av de tidigare ”Kapitalet på en dag”-träffarna. De föreläsningar 
som arrangerades under 2009 drog över 200 personer per gång och var oerhört uppskattade. Med 
anledning av detta och som en extra skjuts för den nya studiecirkel på Kapitalet som är på gång så 
arrangerar VSF, CMS och Tankesmedjan Konflikt nu tre temadagar på marxistiska begrepp.  Dessa 
temadagar kommer att innefatta tre föreläsningar vardera, mellan 12-15.00 i SU:s hörsal B3. Första 
träffen kommer att ägnas åt Arbete, Värde och Kris och under de kommande har preliminärt planerats 
t.ex. Klass, Rörelse, Stat och Hegemoni.  

Medverkande: Föreläsare från ex. CMS-Stockholm, Björkhagengruppen 
 
Tid och Plats: 12-15.00  - Hörsal B3, Stockholms Universitet, Södra Huset 
 
Arrangör: CMS, VSF & Tankesmedjan Konflikt. 

 

 
Media, arbetarrörelsen och makten över tanken 
CMS på Socialistiskt forum, andra filmklippet 
 

Filmklipp: http://www.dagenskonflikt.se/jesper/video-media-arbetarrorelsen-och-makten-over-tanken/ 

Film för Ipod:	  http://vimeo.com/8592858	  



För	  er	  som	  missade	  den	  ligger	  nu	  paneldiskussionen	  om	  arbetarrörelsen	  och	  media	  uppe	  på	  nätet.	  

”	  Sedan Arbetet i Malmö lades ned år 2000 finns det inte en enda röd morgontidning i de tre största svenska 
städerna. Att det märks i den offentliga debatten är nog de flesta inom den breda vänstern överens om.	  
Hur skulle en sådan tidning kunna se ut? Vilka skulle äga den? Vilket inflytande skulle den kunna få? Hur 
fungerar den svenska mediestrukturen? Dessa och några fler frågor kommer vi förhoppningsvis hinna avverka 
under detta seminarium.” 
 
Medverkande: Åsa Linderborg, Aftonbladet; Ali Esbati, Manifest; Edvin Frid, CMS;  
Daniel Suhonen, Tvärdrag. 
 
Samtalsledare: Anita Persson 
 
Arrangör: CMS 
 
Historical Materialism 2009 nu som ljudfiler 
 

 
 
Historical Materialisms årliga konferens ligger nu delvis uppe som ljudfiler på nätet. Det finns för närvarande 13 
olika seminarier uppe, med sammanlagt omkring 100 inlägg. Nu behöver du inte längre fundera på vad du ska 
göra under pendeltrafiken till jobbet. 

http://www.opiperusasiat.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54 
 

 
 
Daniel Bensaïd (1946-2010) 

 



Daniel Bensaïd på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bensa%C3%AFd 

Tariq Alis minnesord I The Guardian: http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/14/daniel-bensaid-
obituary 

Daniel Bensaïd gick tyvärr bort i början av detta år. Det är en förlust för kämpande socialister i världen 
och den internationella marxistiska rörelsen. Daniel Bensaïd var ytterst aktiv in i det sista, deltog i tv-
debatter, skrev artiklar i Le Monde och Liberation och hann dessutom med att författa ett flertal 
böcker; exempelvis Marx for our times och Take the power to change the world. 

 

Jyoti Basu (1914-2010) 

 

Jyoti	  Basu	  på	  Wikipedia:	  http://en.wikipedia.org/wiki/Jyoti_Basu	  

Dödsruna:	  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8151230.stm	  

Bara tre dagar efter Daniel Bensaïds död gick även Jyoti Basu bort, och sällade därmed sitt namn till ett år som 
också sett ex. Chris Harman (1942-2009) och Giovanni Arrighi (1937-2009) lämna oss. Jyoti Basu var en av 
grundarna av det Indiska kommunistpartiet och Indiens längst sittande ”Chief minister” i någon stat, från sin post 
i Västbengalen.   

Howard Zinn (1922-2010) 

 
 

Howard	  Zinn	  på	  Wikipedia:	  http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn	  

Howard	  Zinns	  hemsida:	  http://www.howardzinn.org/default/index.php	  

	  



Howard	  Zinn	  gjorde	  sig	  känd	  som	  progressiv	  historiker	  och	  outtröttlig	  politisk	  aktivist.	  Han	  kom	  att	  

representera	  en	  historieskrivning	  där	  vanliga	  människors	  liv	  och	  kamp	  -‐	  inte	  kungar	  och	  
presidenter	  -‐	  stod	  i	  fokus.	  Hans	  ”A	  peoples	  history	  of	  the	  United	  States”	  har	  sålt	  i	  över	  en	  miljon	  
exemplar	  och	  fortsätter	  att	  inspirera	  nya	  generationer	  av	  politiska	  aktivister.	  

 

 

Senaste numret av Socialistisk Debatt:  
Högern, hegemonin och hur det galna blivit det självklara 

 

 

Innehåll: Kapitalismen krisar men högern går framåt. Både i Sverige och Europa. I detta nummer 
SocialistiskDebatt argumenterar vi för en djupare förståelse av politik och strategi. Och visar hur högern ofta 
bättre än vänstern förstått att främja och utnyttja ett politiskt och kulturellt klimat som passar just deras delvis 
olika hegemoniska projekt. 
 
Medverkande:  Ernesto Abalo, Magnus Dahlstedt, Ainur Elmgren, Susan Faludi,  
 
 
 
 
Alexandra Franzén, CH Hermansson, Ida Legnemark, Magnus Marsdal, Thomas Mathiesen, Thaher 
Pelsayed, Monica Quirico, Maria Wallin, Mathias Wåg. 
 
Beställ lösnummer: för 65 kr, mot faktura mejla till socdebatt@cmsmarx.org. Numret kan köpas på 
Kapitaletdagen, se nedan. 
 
Prenumerera: få fyra nummer på ett år. Betala 200 kr till PG 4172527-6, glöm inte att ange namn och adress. 
 
Köp tidigare nummer av Socialistisk Debatt:  



 
Tidigare nummer av Socialistisk Debatt:  
Vad var det vi sa? Finanskapitalet, krisen och makten 

 

Innehåll: Så sent som hösten 2008 kunde det 
hävdas att vi levde i den bästa av världar. I alla fall 
vad gällde ekonomin. Ett halvår senare tvärnitar 
tillväxten samtidigt som arbetslösheten exploderar 
och högerregeringar förstatligar banker. I detta 
nummer av Socialistisk Debatt ger några av 
världens och Sveriges vassaste vänsterekonomer sin 
syn på krisen, maktförhållandena bakom den och 
vad som skulle kunna göras åt dessa. 
 
Medverkande: Lisa Ahlqvist, Samir Amin, Ulla 
Andersson, Daniel Ankarloo, Stefan de Vylder, 
Gérard Dumenil, Ali Esbati, Jan Gustafsson, CH 
Hermansson, Jörg Huffschmid, Dominique Lévy, 
Hans Linde, Lena Malmberg, Anders Neergaard, 
Prabhat Patnaik, Lars Pålsson Syll, Mikael Wiehe, 
Randall Wray, Patrik Vulkan och Dave Zachariah. 
 
Beställ lösnummer: för 65 kr, mot faktura 
mejla till socdebatt@cmsmarx.org. Numret 
kan köpas på Kapitaletdagen, se nedan. 
 
Prenumerera: få fyra nummer på ett år. 
Betala 200 kr till PG 4172527-6, glöm inte att 
ange namn och adress. 

å 200 kronor. Du kan också sätta in 200 kr på 


