Vänsterns
konomiska kritik
Finns det alternativ?
Ska kapitalets intressen styra samhällets utveckling och
våra liv 2010-08-18
eller tvärtom ekonomin användas till att nå gemensamma samhälleliga mål och tillfredställa människors viktigaste behov?

Nyhetsbrev
från Centrum
för marxistiska
samhällsstudier
Seminariet
vill ge en förståelse
för ekonomiska
samband,
förklarar några grundläggande fakta om hur samhällsekonomin fungerar och granskar myterna i de marknadslibeSeminarium
på ABF: Vänsterns ekonomiska kritik
rala ekonomiska
teorierna.
Finns det alternativ?

Ali Esbati

ekonom, riksdagskandidat (v)
Går igenom kritiken av de liberala ekonomiska modellerna
och den ideologiska roll de kommit att spela.

Mikael von Knorring

politisk sekreterare på riksdagskansliet (v)
Utgår från ett alternativt synsätt och visar på andra möjligheterSka
att kapitalets
använda våra
gemensamma
resurser,utveckling
konkreti- och våra liv, eller ska ekonomin
intressen
styra samhällets
serat med
exempel
från Vänsterpartiets
budgetförslag;
om
tvärtom
användas
till att nå gemensamma
samhälleliga
mål och tillfredställa
finansieringen av välfärden som en samhällsekonomisk inmänniskors viktigaste behov? Seminariet vill ge en förståelse för ekonomiska
vestering, hållbar utveckling mm.

samband, förklarar några grundläggande fakta om hur samhällsekonomin
fungerar och granskar myterna i de marknadsliberala ekonomiska teorierna.

Datum,
Tid & Plats: Lördag
4 september,
kl 12.30-16.00,
ABF-huset,
g 4 september,
kl 12.30-16.00,
ABF-huset,
Sveavägen
41 • Fri entré
Sveavägen 41 • Fri entre
Medverkande: Ali Esbati, ekonom, riksdagskandidat (v)
Mikael von Knorring, politisk sekreterare på riksdagskansliet (v)
Arrangör:

Storstockholm

Studiecirklar med CMS

Förutom seminarier och föreläsningar så arrangerar CMS löpande studiecirklar,
både i egen regi och tillsammans med andra. Just nu är det start med nya böcker
både för vår äldsta studiecirkel och för en fristående bokcirkel.

Läsecirkeln under CH Hermansson fortsätter år efter år…
och välkomnar naturligtvis nya medlemmar.
Inför hösten kommer de att läsa Stefan Jonsson bok "Rapport från sopornas
planet". Från Norstedts presentation:
Boken samlar några av Stefan Jonssons viktigaste längre essäer från de senaste
åren. Bokens tolv essäer berör brännande ämnen i gränslandet mellan politik
och estetik: kampen om kulturarvet, försöken att återupprätta den europeiska
idén, marxismens återkomst, debatten om dokumentären i konst, film och
litteratur, globaliseringens återverkningar på kulturen, rasismens utbredning,
den nordiska mentaliteten, med mera.
Datum, Tid & Plats: varannan onsdag, ABF-huset, Sveavägen 41
Arrangör: CMS
Anmälan till: anita_s_persson@hotmail.com

Studiecirkel i ekonomi

Utvecklingens drivkrafter av Stefan de Vylder, 2007
Detta är en bok som ger baskunskaper i ekonomi och ekonomisk teori och
samtidigt har ett globalt perspektiv som behandlar fattigdom och orättvisor i
världen. Nationalekonomen Stefan de Vylder beskriver hur olika
utvecklingsteorier växt fram sedan 1700-talet och sammanfattar vad som är
grogrunden för utveckling och välstånd i ett land. Han ger en inblick i dagens
globaliseringsdebatt och förklarar varför vissa länder stadigt ökar sitt välstånd
medan andra blir allt fattigare. Vad gör WTO och vilka tjänar på frihandeln ?
Han går igenom handelsteori, finanskriser och krishantering och klimat- och
miljöfrågor.Genom statistik och analys ges en tydlig bild av hur fattigdomen i
världen ser ut.
Vid varje tillfälle diskuterar vi ett avsnitt i boken. Under några av
studietillfällena kommer inbjudna ekonomer att föreläsa om intressanta ämnen
och vi får chans att ställa frågor. En litteraturlista med bredvidlitteratur kommer
att delas ut.
Datum, Tid & Plats: start tisdag 21 september kl 18.00, 6 ggr varannan
vecka. Kafé Marx Kungsgatan 84 ög.

Arrangör: Vänsterpartiets Studieutskott Stockholmsdistriktet & CMS
Anmälan till: Kerstin Krebs storstockholm@vansterpartiet.se, eller 654 13 10
Boken finns att köpa vid första mötet el. hos Eva-Lena Lundberg 073-569 97 16

Varat och varan – Kajsa Ekis Ekman

CMS Kajsa Ekis Ekman kommer i dagarna ut med en bok om prostitution och
surrogatmödraskap. Leopard förlag skriver om boken
”Om hur det gick till när prostitution plötsligt började kallas sexarbete. Om
lobbykampanjerna, vem som betalade och vem som lurades. Om hur
fackföreningar för sexarbetare blev på modet trots att några fackföreningar inte
existerar. Men också om en annan slags prostitution - handel med graviditet.
Om hur kvinnor i Indien och Ukraina föder barn åt västerlänningar. Och hur
även detta beskrivs som ett "yrke" och "ett fräscht sätt att se på graviditeten".”
Läs recension på Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/kultur/article7622818.ab

Marxistisk teori utanför böckerna
Även om vi alla inser att det inte finns någon kungsväg till sanningen, innebär
det inte att det inte finns några hjälpmedel på vägen. Att läsa teori kan bli segt i
längden även för den flitigaste samhällsstudent, så därför passar vi i CMS på att
tipsa om lite olika sätt att ta del av aktuella teoretiska debatter.

Marxistisk teori som animation

Den brittiska tankesmedjan RSA har ett projekt som de kallar för RSAnimate
där de löpande illustrerar föredrag, samtidigt som man lyssnar på föredraget. För
tillfället finns där t.ex. David Harvey och Slavoj Zizek.
Se mer på: http://comment.rsablogs.org.uk/videos/

Marxistisk teori som ljud

För alla som går runt med hörlurar hela dagarna, eller vill vila ögonen när texten
börjar glida ihop – finns en uppsjö intressanta föreläsningar från årets Historical
Materialism-konferens. Lyssna på Gopal Balakrishnan, Gérard Duménil och
Sylvia Fedrici bland många andra.
Hör mer på: http://www.hm2010nyc.org/audio-recordings/

Motsägelsernas manifest – Samuel Edquist

För någon vecka sedan så recenserade CMS Samuel Edquist Mona Sahlins nya
bok ”Möjligheternas land”. Vilka möjligheter är det som står till buds?
Läs mer på Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/kultur/article7516360.ab
Och SAP:s uppföljningssida
http://www.socialdemokraterna.se/mojligheternasland

Tidningen Brand tänds igen

Det finns en gammal vänstertidning som vägrar ge sig, från 1898 till idag har
tidningen Brand inrymt såväl Hinke Bergegren som Eyvind Johnson och varit
språkrör såväl för ungsocialister som för anarkistiska husockupanter. Det enda
som varit konstant är den okuvliga viljan till motstånd och nyfikenheten på
arbetarrörelsens utveckling. Som redaktionen skriver
”Hundratolv år på nacken. Brand är allt en seglivad tidning. Nu är vi tillbaka, i
ett nytt format. När Brand startades 1898 av socialdemokratiska partiets
ungdomsförbund – kallade ungsocialisterna – var visionen med tidningen att ha
ett forum för att försvara de arbetarkamper som fördes gentemot attackerna i

borgerlig media. Den gavs i perioder ut som veckotidning med som mest 60 000
läsare. När arbetarrörelsen splittrades i en parlamentarisk och en
utomparlamentarisk del blev Brand det främsta språkröret för den
utomparlamentariska delen. På Brands sidor presenterades olika socialistiska
ideologier, som syndikalism, anarkism och marxism.”
Nu är den tillbaka och i det första numret som redan sålt slut kunde du läsa såväl
den autonoma marxisten Nick Dyer-Whiteford som fransk Tiqqun, såväl som
CMS Kajsa Ekis Ekman och Petter Nilsson. Nummer två är på väg och kommer
att släppas den 4 september på Kulturkampanjens festivalen Dåren.
Läs mer på Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=119818378068087
Läs en variation på Petter Nilsson artikel i Brand
http://www.dagenskonflikt.se/petter/pa-slak-lina-over-avgrunden/

Senaste numret 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
Köp 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.

