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Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier 
 
Marxistisk temadag nr 2 – den 27 mars  

 

Nu är det dags för den andra av tre föreläsning om marxistiska begrepp. Under 
den förra så behandlades Arbete, Värde och Kris inför en fullsatt hörsal på 
universitet. Ny bygger vi vidare på de begreppen och rör oss mot mer komplexa 
teorier. På denna träff kommer vi att behandla begreppen Klass, Stat och 
Rörelse. Denna temadag kommer likt den förra och den kommande att äga rum 
mellan 12-15.00 i SU:s hörsal B3.  Håll även utkik på www.dagenskonflikt.se 
där föreläsningarna läggs upp som video allt eftersom de hinner klippas klart. 

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



Strategier för en hållbar framtid 

Nordiskt seminarium i ekonomi och ekologi  
Lördag-söndag 10-11 april 
 

 

 
 
 

 
 
Helgen den 10-11 april har CMS tagit initiativ till ett seminarium om sambanden 
mellan ekonomi och ekologi. Vi har därmed den stora äran att presentera några 
av nordens mest namnkunniga ekonomer som under två dagar kommer att 
diskutera sina egna och omvärldens nyaste forskningsrön om klimatet och 
ackumulationen.  
 
Medverkande: Ernst Hollander, tekn. dr., Rune Skarstein, ekonom, docent, 
Norges tekniska universitet, Trondheim, Inge Røpke, lektor, Danmarks Tekniske 
universitet, Köpenhamn, Jan-Otto Andersson, nationalekonom, Åbo Akademi.  
 
Datum, Plats: 10-11 april,  ABF-huset Sveavägen 41 
Arrangör: Centrum för Marxistiska Samhällsstudier (CMS) och ABF 
Stockholm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



”… Akta Er för liberala Junkrar… som icke skilja på höger och venster” 
August Strindberg och arbetarrörelsen 

 
Strindbergs väg från ung civilisationskritiker till medelålders systemkritiker – i 
ständig dialog och stundtals i konflikt med vännen Hjalmar Branting – 
författarens kontakter med arbetarrörelsens förgrundsfigurer och 
ställningstagande i för arbetarrörelsen aktuella frågor beskrivs i denna 
föreläsning. 
 
Föreläsare: Anita Persson, f.d. intendent på Strindbergmuseet. 
Tid & Plats: Kl 18.00, ABF-huset. Entré 40 kr. CMS i samarbete med ABF 
Stockholm. 
 
 
Tariq Ali från New Left Review till Stockholm 
 

 

Den internationellt välkände marxisten och politiske aktivisten Tariq Ali 
kommer till Stockholm för att tala om sin nya bok om Pakistan. Oavsett om det 
gäller studentkampen på 60talet, arbetarrörelsens roll i Västeuropa, 
fundamentalismens historia eller mellanösterns nuvarande läge så har alla som 
någonsin läst Tariq Ali bländats av hans omfattande bildning och analytiska 
skärpa. En av hans senaste böcker, ”The Duel” från 2008, kommer i vår kommer 



ut på svenska med titeln ”Pakistan mellan diktatur och korruption”. Med denna 
som bakgrund kommer Kulturhuset i samarbete med Ordfront att arrangera ett 
samtal mellan Ali och Sveriges Radios Mikael Olsson. 
Läs mer och köp biljetter (90kr): 
http://www.kulturhuset.stockholm.se/default.asp?noedit=1&id=31457&ptid=91
42 
Plats: Hörsalen på Kulturhuset 
Datum:14 april 2010 
Tid: 19-20.30 
 

Helsingfors socialistiska forum 2010, 24-25 april 

 

Helsingfors socialistiska forum: http://www.sosiaalifoorumi.fi/yhteystiedot/ 
Läs mer om det CMS ska prata om: http://www.dagenskonflikt.se/petter/pa-
slak-lina-over-avgrunden/ 
 
I april arrangeras årets upplaga av socialistiskt forum och en representant från 
CMS kommer att finnas på plats i paneldiskussioner för att prata om 
ackumulationsregimer, prekarisering av arbetsmarknaden och studenter som 
arbetskraft.  
 

Arbetarrörelsens tankesmedja: Jämlikhet och Ojämlikhet 
 

 
Läs mer: http://forskarnatverket.files.wordpress.com/2010/02/folder-konf-afn-9-10-april-
2010.pdf 
”Jämlikhet och ojämlikhet” är denna gång temat för den forskarkonferens som 
Arbetarrörelsens forskarnätverk i samarbete med Arbetarrörelsens tankesmedja 
årligen arrangerar. Bland årets föreläsare finns Richard Wilkinson, en av 



författarna till den mycket uppmärksammade boken ”The Spirit Level” (sv. 
översättning: ”Jämlikhetsanden”) och de svenska välfärdsforskarna Joakim 
Palme och Stefan Svallfors.  
 
Datum, Tid & Plats: 9 april med start 9.30 i Riksdagshuset, Stockholm. 
Anmäler sig till konferensen gör man via info@forskarnatverket.se 
 
 
 
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 


