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Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier 
 
Nytt nummer av socialistisk debatt,  

”Vad bör göras – idag då?” 

 

Vänstern är försvagad i hela Europa. Men den politiska svagheten yttrar sig 
också organisatoriskt, Det räcker inte att svara på vad som är fel. Vänstern måste 
också kunna visa hur detta kan förändras. Med utgångspunkt från en 
specialskriven text från Steve McGiffen i Holländska SP, det organisatoriskt 
mest intressanta socialistiska partiet i Europa diskuterar vi därför just detta: Vad 
bör göras – idag då? 

 

Medverkande: t.ex. Steve McGiffen, Frances Tuuloskorpi, Hans Blomberg, 
Martina Nilsson, Hans Arvidsson, Aron Etzler, Elizabeth Biström  

 
 
 



Backdoor Broadcasting – en marxistisk skattkammare 
 

 

 
Du kanske inte har tid att läsa alla böcker som du skulle vilja läsa; det är därför 
Internet erbjuder sådana fantastiska möjligheter. Backdoor Broadcasting är en 
digital radiokanal på Internet som har en fantastisk samling föreläsningar av 
marxister från världen över; Etienne Balibar, Katherine Brown och Tariq Ali 
tillsammans med hundra andra talar om allt från en grekiska krisen till 
Rhizombegreppet via Islam och kinesisk medeltidskonst. 
 
Lyssna här; http://backdoorbroadcasting.net/ 
 
 
Helsingfors sociala forum 
 
 

 

 
 

 
 
Petter Nilsson från CMS var över till Helsingfors för att delta i Helsingfors 
sociala forum. Ett av seminarierna spelades in av finsk radio, 
 
Lyssna här, CMS är tredje talar en bit in 



http://kslradio.fi/archives/3210 
 
Samma seminarium resulterade också i en artikel, 
läs här på finska; http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2210416/tana-
vappuna-saa-taas-puhua-luokista 
 
Eller på svenska genom Google Translate här: 
http://translate.google.se/translate?js=y&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-
8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.kansanuutiset.fi%2Fuutiset%2
Fkotimaa%2F2210416%2Ftana-vappuna-saa-taas-puhua-luokista&sl=fi&tl=sv  
 
 
Strategic Projects of the European Radical Left – 29-30 may 
Rethinking the meaning, the subjects and the spaces of transformation	   
 

 
 
Den 29-30 maj i Florens håller nätverket Transform sitt andra möte i det 
övergripande projektet om vänsterpartiers strategier i Europa. Det första mötet 
avhandlade krisens effekter och nu har turen kommit till frågan om 
klassammansättningar och konfliktlinjer. CMS deltar i projektet och kommer att 
hålla en presentation och landsstudie över Sverige på konferensen.  
 
Läs mer på: http://www.transform-network.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nytt nummer av Transform Journal 
 

 
 
CMS är tillsammans med sina systertankesmedjor medlemmar i det europeiska 
nätverket Transform. Deras tidning har precis kommit ut med nummer 6 och 
temat är ”10 år efter Porto Alegre”. Andra intressanta trådar är t.ex. ett 
transkriberat tal av Judith Butler samt en artikel av Moishe Postone om 
marxistisk tidsuppfattning. 
 
Läs mer: http://www.transform-network.net/en/home/journal-
transformeurope.html 
 
Tidningen kan köpas vid CMS bokbord. 
 
Köp tidigare nummer av Socialistisk Debatt:  

 
Tidigare nummer av Socialistisk Debatt:  
”Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras” 

 

	  
Varför	  en	  antologi	  om	  rödgröna	  visioner?	  	  
Mona,	  Lars,	  Maria	  och	  Peter	  kommer	  ju	  snart	  
att	  ge	  besked!	  	  
	  
Den	  rödgröna	  alliansen	  siktar	  mot	  ett	  
maktskifte	  i	  valet	  2010.	  Men	  vad	  skulle	  en	  
rödgrön	  politik	  för	  vår	  tid	  kunna	  innebära?	  	  
Finns	  det	  lösningar	  på	  dagens	  stora	  frågor	  om	  
klimatet,	  jobben	  och	  välfärden	  i	  
skärningspunkten	  mellan	  det	  gröna	  och	  det	  
röda?	  I	  ett	  kluster	  av	  idéer,	  tankar,	  kritik	  och	  
strömningar	  –	  snarare	  än	  i	  en	  färdig	  ideologi?	  	  
	  
Här	  presenteras	  en	  levande	  debatt	  som	  
kretsar	  kring	  frågorna	  om	  hur	  arbetarrörelsens	  



bästa	  idéer	  om	  jämlikhet	  och	  solidaritet	  kan	  
förenas	  med	  den	  gröna	  rörelsens	  visioner	  om	  
hållbarhet	  och	  lokal	  demokrati.	  	  
En	  ung	  generation	  röda,	  gröna	  och	  rödgröna	  
intellektuella	  formulerar	  i	  30	  arbetspunkter	  
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.	  	  
Redaktörer	  är	  John	  Hörnquist,	  Daniel	  Suhonen	  

och	  Kristina	  Tysk	  som	  är	  aktiva	  inom	  vänsterns	  
tankesmedja	  CMS,	  SSU:s	  tidskrift	  Tvärdrag	  
respektive	  den	  gröna	  Tankesmedjan	  Cogito.	  
	  
	  
Beställ lösnummer: för 65-120 kr, mot 
faktura mejla till socdebatt@cmsmarx.org.  
 
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 


