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Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier 
 

Samarbetsnummer av socialistisk debatt, Seminarium 26 april 

”Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras” 

 

Den rödgröna alliansen siktar mot ett maktskifte i valet 2010. Men de har länge 

saknat svar på väljarnas frågor och krav. Samtidigt finns en levande idédebatt 

som kretsar kring frågorna om hur arbetarrörelsens bästa idéer om jämlikhet och 

solidaritet kan förenas med den gröna rörelsens visioner. 

Vad innebär ett rödgrönt projekt? En ung generation röda, gröna och rödgröna 

intellektuella formulerar i 21 punkter ett program för framtiden. 

Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras de kommande åren. Men 

politiken startar med frågan om vilket samhälle vi vill skapa. Ett samarbete 

mellan Socialistisk debatt, Tvärdrag och Cogito 

 



Medverkande: Bland annat Aron Etzler – Flamman, Jenny Lindahl Persson – 

Vänsterpartiet och Stina Oscarsson - Orionteatern 

 

Tid och Plats: Kl 18.00, ABF-huset. Sveavägen 41, Stockholm 

 

 

Tillväxt nej tack! Maratonsamtal om tillväxten, 24 april 

 

 

Idag motiveras kultursatningar i regionerna med att det kommer att bidra till 

en ökad tillväxt. Man argumenterar för fler kvinnor i bolagsstyrelserna med 

motivet att tillväxten kommer att öka. Och man säger att klimatfrågan bara 

kan lösas med mer tillväxt Men vi är många som tvivlar på tillväxten som 

ledstjärnaför vårt samhälle. Som tror att det leder oss mot en icke hållbar 

utvecklingpå alla plan. Efter en viss välfärdsnivå får vi det helt enkelt inte bättre 

med ökad tillväxt. Kanske till och med sämre. 

 

Under Stockholms kulturnatt den 24.e april genomför ett trettiotal debattörer 

under 5 timmar ett maratonsamtal om tillväxt som mål för samhället. Om 

hur det påverkar vår miljö, konsten och vad det finns för alternativ. 

MEDVERKANDE 

Christer Sanne, Johan Berggren, Stefan Jonsson, Göran Greider, Kajsa Ekis 

Ekman, AndersWijkman , Gudrun Schyman, David Jonstad, Daniel Berg, Kajsa 

Borgnäs, Stefan De Vylder, Katarina Bjärvall m.fl. Musiker och artister. 

Debatten modereras av Stina Oscarson och Daniel Suhonen. 

Dessutom blir det boksläpp av Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras 

och klimatmagasinet Effekts temanummer om tillväxt. 

DÖRRARNA öppnar klockan 18 

DEBATTEN pågår mellan klockan 19 och 24 

BAREN är öppen hela kvällen och man kan komma och gå som man vill 

BILJETT kan förbokas på kulturnatt@orionteatern.se eller köpas i 

dörren för 50 kr. Gratis för alla med kulturnattskort 

ETT SAMARRANGEMANG MELLAN Orionteatern, CMS Tvärdrag, 



Effekt magasin, Cogito och Ordfront magasin 

 

Marxistiska temadagar som film 

 
 

 

 

 

 
 

Under två lördagar hittills har CMS tillsammans med andra grupper arrangerat 

temadagar i marxistisk teori. De begrepp som avhandlats är Arbete, Värde, 

Rörelse, Klass, Stat och Kris. Alla föredragen har videofilmats och kommer 

successivt att läggs upp tillsammans med powerpoints på 

www.dagenskonflikt.se Än så länge kan man se  

Arbete: http://vimeo.com/10798041 

Värde: http://vimeo.com/10716829 

Vill man fördjupa sig ännu mer kan man också läsa en av föredragshållarnas 

medföljande presentation om arbetsbegreppet hos Marx och även en längre text 

om arbete och politisk ekonomi som skrevs av den s.k. Björkhagengruppen som 

bestod bl.a. av flera föredragshållare från temadagarna. 

Arbetsbegreppet som PDF: http://www.dagenskonflikt.se/wp-

content/uploads/2010/04/arbetsbegreppet.pdf 

Om kritiken av den politisk ekonomin: http://www.riff-

raff.se/8/bjorkhagen.php 

 

Medverkande: Centrum för Marxistiska Samhällsstudier, Tankesmedjan 

Konflikt, Vänsterns studentförbund och ABF Stockholm. 
 

 

 

 

 

Feministiskt forum 2010, 24 april  
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Den 24 april 2010 arrangeras Feministiskt forum för femte gången och eftersom 

det är valår står politiken i centrum. 2010 års paroll är ”Här är ditt liv, lilla 

gumman” och syftar till att på olika sätt belysa vilka konsekvenser politiska 

beslut och agendor får för jämställdheten och feminismen – på ett individuellt 

och ett strukturellt plan. En rad organisationer och privatpersoner står för en hel 

dags program med seminarier, workshops, debatter, filmvisning och stand-up.  

Fullständigt program finns på www.abfstockholm.se/feminism 

 

Tid & Plats: onsdag 24 april, 10-16 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 

 

 

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

August Strindberg och arbetarrörelsen. Onsdag 28 april 

 
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. 

 

http://www.abfstockholm.se/feminism/forum_2010/index.htm


Föreläsare: Anita Persson, f.d. intendent på Strindbergmuseet. 

Tid & Plats: Onsdag 28 april Kl 18.00, ABF-huset. Entré 40 kr. CMS i 

samarbete med ABF Stockholm. 

 

 

Därför behövs en ny vänstertidning 

 
 

Ni har förhoppningsvis inte missat det panelsamtal som CMS arrangerade 

på socialistiskt forum om behovet av en vänstertidning. Om ni av en 

händelse ännu inte sett det så finns det här: 

http://vimeo.com/8592858 

 

Som en fortsättning på den debatten har två styrelseledamöter från CMS 

skrivit en mycket angelägen debattartikel på samma tema, läs och dela: 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article6937830.ab 

 

 

 

 
Gör din röst hörd! Mediaträningskurs i Malmö  

 

 

Hur kan du påverka media? 

I tidningar, radio och tv blir vänstern allt osynligare. Vi har överlåtit det mesta 

av den offentliga debatten till liberala spinndoktorer och tankesmedjor. Under 

våra politiska aktioner lyssnar journalister och redaktörer i första hand till 

polisen, och etablissemanget. Det har upprättats vänsterreservat på 

kultursidorna, kulturtidskrifterna är ständigt hotade.  

http://vimeo.com/8592858
http://www.aftonbladet.se/kultur/article6937830.ab


 

Medieklimatet blir allt mer borgerligt. Politiska och religiösa begrepp som 

kommunist, muslim och anarkist är brännmärkta genom ett stort antal mediala 

kampanjer. Det är kampanjer som i första hand riktas mot svaga intressegrupper 

i förorterna och de mindre partierna. 

Vi studerar hur Du kan skriva artiklar och insändare. Vi studerar även hur Du 

kan starta en webb eller papperstidning. Hur du kan lyfta fram en kulturell 

händelse ur ditt eget perspektiv. Hur Du kan skriva en debattartikel som kan bli 

publicerad och diskuterad. 

Kort sagt hur kan borgarnas mediala dominans brytas; hur kan vänstern återigen 

höras i media? 

 

Kursen kommer att bestå av två seminariedagar. Däremellan kommer vi att ha 

en distansperiod. Under den kommer vi att praktisera det vi lärt oss under det 

inledande seminariet. Under uppföljningsseminariet kommer vi även att studera 

hur vi kan använda oss av webben. Både som kommunikationsverktyg och för 

att skapa webbmedia såsom radio och video. 

 

Kursperiod: 23/5-6/6 2010 

När? Seminarierna är söndagarna den 23/5 och 6/6 mellan kl 10.00 och 16.30 

Var? Kvarnby folkhögskola, Industrigatan 4 i Malmö 

Hur? Anmälan sker genom att maila till mediakurs@folkbildning.net senast den 

20/5 

 

Fika kommer att finnas till självkostnadspris. Lunch kan tas med eller köpas på 

stan. 

mer information:  

Ola Nilsson ola.nilsson.kvarnby@folkbildning.net  
 

Helsingfors socialistiska forum 2010, 24-25 april (uppdaterad) 

 

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/ 

mailto:mediakurs@folkbildning.net
mailto:ola.nilsson.kvarnby@folkbildning.net
http://www.sosiaalifoorumi.fi/yhteystiedot/
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Luokan paluu/The return of class på facebook: 

http://www.facebook.com/home.php?#!/event.php?eid=103070776401127 

 

 

I april arrangeras årets upplaga av socialistiskt forum och en representant från 

CMS kommer att finnas på plats i två olika paneldiskussioner för att prata om å 

ena sidan ackumulationsregimer, prekarisering av arbetsmarknaden och 

studenter som arbetskraft och å andra sidan klassbegreppets återkomst i 

samhällsdebatten.  
 

 

 100 ÅR AV VILSENHET eller ALLA DRÖMMER OM EN NY OCH 

BÄTTRE VÄRLD 

• • • • • • • • • • • • • • •  

En kabaré från Amaltheamannen Anton Nilsson till idag, bomber och 

börskrasch, uppror och vardag från ett sekel av drömmar och krig.  

Sånger berättar om ögonblick som varit, drömmar och satir, tungvrickning och 

kärlek.  

En kavalkad av musik, sånger och texter från anarkismen vid förra sekelskiftet 

via 1968 till dagens fundamentalister.  

Vi kastar oss från Kväsarvalsen till klezmer, från tango i 20-talets Berlin till 

partisansång från andra världskriget, vi gör en kavalkad över 1968, och landar 

via den franske visdiktaren Brassens protest mot ”Att dö för idéer” i vår egen 

tid. Regi: Judith Hollander. 

Fanny Leander sång, dragspel, fiol | Claes Dyberg gitarr, sax, bas |  

Peter Mosskin sång, munspel, gitarr | Judith Hollander regi 

Framförs i samband med två andra tillställningar: 

• Tisdag 20 april kl 18.00, ABF-huset, restaurangen, 1 tr. Entré 100 kr / 80 

kr för medlemmar i Vänsterpartiet. I samarbete med Vänsterpartiet i 

Storstockholm.  

Vänsterns kulturpolitik – hur ser den ut? 

Inledande samtal om framtidens kulturpolitik med ordföranden i riksdagens 

Kulturskott Siv Holma (V) och Ann Mari Engel ordförande Vänsterpartiet 

Storstockholms kulturutskott. 

Kabarén 100 år av vilsenhet 

• Onsdag 5 maj kl 18.00, ABF-huset, restaurangen, 1 tr. Entré 100 kr. 

Författaren Göran Greider inleder med berättande och läsning ur sin nya 

essäsamling Det måste finnas en väg ut ur det här samhället. 

Kabarén 100 år av vilsenhet 

 

 

http://www.facebook.com/home.php?#!/event.php?eid=103070776401127


Fira folkhögskolornas dag tillsammans med Kvarnby 

Denna april kommer Sveriges folkhögskolor att visa upp sig och sin verksamhet 

på olika sätt och på olika platser. Det kommer att sprudla av aktiviteter runt om i 

landet! Över 50 folkhögskolor i landet har aktiviteter i samband med 

Folkhögskolans dag den lördagen den 17 april.  

Så också Kvarnby folkhögskola som kommer att visa sin verksamhet på Malmö 

C den 17:e. Dessutom deltar Kvarnby folkhögskola i det rikstäckande 

arrangemanget med en temadag om Miljö och rättvisa den 20 april.  

 

TEMADAG 

MILJÖ OCH RÄTTVISA 

 

TID: 20 april, kl. 08:30 - 15:00 

PLATS: Kvarnby folkhögskola, Industrigatan 4, Malmö (nära Värnhem) 

Medverkande: Nätverket Giftfri Stad, Miljöförbundet Jordens vänner, 

Latinamerikagrupperna 

Välkommen! 

 

Program 

08:30           Öppnande på Röda huset 

09:00           JOHANNA NILSSON, Nätverket Giftfri Stad 

                Giftfabriken mitt i stan 

10:00           Frukost 

10:30           KAJSA LINDKVIST, Miljöförbundet Jordens vänner 

                Har klimatet ett kön? 

12:30           Lunch 

13:30           NILDEMAR GONÇALVES DA SILVA, MST/Brasilien 

                Kotlett 79 kr kilot – vad har det med klimatet att göra?  

                Om sojaodling, mänskliga rättigheter och hållbara alternativ 

15:00           Avslutning 

 

Mer information: henning.suessner@folkbildning.net 

Läs sommarkurser på Kvarnby – Vänsterns akademi 

Osäker på vad du ska göra i sommar? Osäker på om du får något sommarjobb? 

Anmäl dig då till en studiemedelsberättigad sommarkurs på Kvarnby 

folkhögskola!  

Under perioden juni - juli genomförs Vänsterns akademi.  

Delta i vänsterns sommarakademi och lär dig mer om kapitalismens kris. Öka 

dina kunskaper om Sveriges inblandning i ockupationen av Afghanistan.  

Mer information om kurserna hittar du här: 

http://www.kadermaskinen.se/kvarnby/default.asp?do=admin&val=avdelning&

meny=avdelningar&id=82 

OBS! Sista anmälningsdagen är den 16 maj.  

mailto:henning.suessner@folkbildning.net
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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 

mailto:socdebatt@cmsmarx.org


 

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 

mailto:socdebatt@cmsmarx.org

