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Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier
Påminnelse – missa inte
Studiecirkel i ekonomi – start 21 september

Utvecklingens drivkrafter av Stefan de Vylder

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
En dag om dubbelmakt
- Motmaktsseminarium på Hemliga trädgården
Dubbelmakt - när arbetarklassens egna institutioner i krissituationer börjat
utgöra en parallell maktstruktur utanför staten - är en av de få strategier som
historiskt delats av alla från anarkister till leninister. Är begreppet användbart
idag?
Nya numret av tidningen Brand (nr 2, 2010) ägnas åt temat "kris och motmakt".
Utifrån det numret hålls den 26 september kl 14.00 en endagsstudiecirkel och
seminarium om begrepp som motmakt, dubbelmakt, konstituerande makt. Vi
kommer vrida och vända på förhållandet mellan rörelser och institutioner. I vilka
skeden kan sociala rörelser tar över det politiska initiativet och bli historiens
motor. Finns det möjligheter i den ekonomiska krisen.
Under seminariedagen kommer det att hållas inledande presentationer av de
centrala begreppen och sedan gemensamma diskussioner. Inför cirkeldagen läs
temablocket i senaste numret av Brand, som kommer ligga till grund för
diskussionerna. Om du har tid: Välj gärna att fördjupa dig i en av de tre
avdelningarna nedan.
A. Motmakt i Argentina:
Colectivo Situaciones: Tolv hypoteser om motmakten
http://www.motkraft.net/text/406
Colectivo Situaciones: Mellan kris och motmakt
http://www.motkraft.net/text/405
A Negri: Motmakt
http://www.motkraft.net/text/204
B. Marxistiska klassiker om dubbelmakt:
V.I. Lenin: Dual Power
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/09.htm
V.I. Lenin: Has Dual Power Disappeared?
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/may/20.htm

L Trotskij: Dubbelmakten
http://www.socialistiskapartiet.se/e107_plugins/content/content.php?content.888
C. Exempel på nutida diskussioner om motmakt:
A Toscano: Dual Power Revisited: From Civil War to Biopolitical Islam
http://www.softtargetsjournal.com/v21/alberto_toscano.php
Lawrence Jarach: Anarcho-Communists, Platformism, and Dual Power:
Innovation or Travesty?
http://theanarchistlibrary.org/HTML/Lawrence_Jarach__AnarchoCommunists__Platformism__and_Dual_Power__Innovation_or_Travesty_.html
Architecture of Dual Power in Chicago
http://nextleftchicago.wordpress.com/2008/07/15/architecture-of-dual-power-inchicago/
Dual Power Strategy
http://irishsocialistrepublic.blogspot.com/2009/07/dual-power-strategy.html
Datum, Tid & Plats: 26 september kl 14.00. Hemliga trädgården,
Johannesbergsvägen 6, T-Midsommarkransen.
Arrangör: Tidningen Brand, Motkraft.net, förbundet Allt åt alla och CMS
Stockholm.

En spännande höst med Tankeverket
Vi är inte alltför bortskämda med att namnkunniga marxistiska teoretiker tar sig
upp till våra breddgrader men nu bjuder Tankeverket in till en högintressant höst
på Södra Teatern. Vad sägs om följande uppställning? Ur programmet;

torsdag 14 oktober
Pierre Rosanvallon
Motdemokratin: Ett samtal om politik i misstrons tid
Moderator: Stefan Jonsson

torsdag 28 oktober

Sven-Eric Liedman
Att läsa Grundrisse: En föreläsning om Marx ekonomikritik

måndag 15 november
Slavoj Žižek
Vad innebär det att vara demokrat?
Moderator: Mattias Gardell

torsdag 18 november
Étienne Balibar
Europa som politiskt projekt: Gränser och medborgarskap i en tid av
globalisering
Moderator: Stefan Jonsson

måndag 13 december
Kim West, Karl Lydén och Sven-Olof Wallenstein
Biopolitik och liberalism: Ett samtal om Foucault och liberalismens
ursprung
Läs mer på http://www.sodrateatern.com

Salong Fronesis

Tidskriften Fronesis i samarbete med ABF och Högkvarteret kommer under
hösten 2010 arrangera politisk- och samhällsteoretisk samtalssalong fyra gånger,
varav tre torsdagar på Högkvarteret (Närkesgatan 8 i Stockholm) och en lördag
på ABF-huset (i samband med Socialistisk forum)
	
  

•
•
•
•

Torsdag 15 september 19:00, Tema migration
Torsdag 21 oktober 19:00, Tema kampen om folket
Lördag 27 november, Gästspel på socialistiskt forum
Torsdag 16 december 19:00, Tema feminismens framtider

Politisk radio

Ni som följer nyhetsbrevet vet att vi försöker tipsa om politiska samtal vitt och
brett, oavsett vem som arrangerar eller vilken form det tar sig. När hösten börjar
krypa inpå skinnet är det ibland för kallt för att ta sig ned till ABF och för mörkt
för att öppna en bok. Då skattar vi oss lyckliga att vi, än så länge, har gratis
folkbildning via radion.
Börja med att lyssna på CMS grundare CH Hermansson när han i programmet
tendens väl sammanfattar vad allting handlar om
- Arbetarna ska äga sina produktionsmedel, det gäller både fabriken, teatern och radion.
Ett politiskt liv - samtalet med C H Hermansson
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3381&artikel=3984741

Kika sedan även in på Filosofiska rummet där Södertörns filosofer tar sig an
frågan om ”det politiska”. ”Men vad är politik och vad är det politiska området
för slags område? Är demokrati bara en variant av det politiska, eller är det först
i demokratin som det politiska får sin rätta plats?Gäster är Sven-Olof
Wallenstein, doktor i filosofi, Fredrika Spindler, docent i filosofi och Cecilia
Sjöholm, professor i estetik”
Vad är politik och vad är politik för sorts område?
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=793&grupp=11525&arti
kel=3952938

Ett axplock intressanta böcker och tidskrifter
Det följande är förstås vare sig en uttömmande eller en värderande uppräkning
av nya texter och böcker – bara ett urval av saker som vi blivit tipsade om och
sprider vidare.

The left in government

CMS är med i Transform! Network, ett europeiskt nätverk av
systertankesmedjor som tillsammans tar sig an övergripande frågor. En av de
största organisationerna i Transform! är tyska Rosa Luxemburg-stiftelsen. De
höll nyligen en konferens på temat ”Vänstern i regering” där de jämförde
erfarenheter, framgångar och misslyckanden i såväl Europa som Latinamerika.
Slutresultatet blev en publikation som är högintressant för alla vänsterpartiers
strategidiskussion.
Läs mer på: http://rosalux-europa.info/news/daiber_left_in_government/
Texten finns på: http://rosaluxeuropa.info/userfiles/file/theleftingovernment_web.pdf

Fackförbund och folkrörelser
Som komplement till debatten om vänsterns roll i regeringen kan man sedan
t.ex. läsa någon av dessa två böcker som precis lämnat tryckpressarna.

Global Restructuring, Labour and the Challenges for
Transnational Solidarity

Författad av bland annat LO:s Ingemar Lindberg tar denna bok sig an
globaliseringens effekter på fackförbundens roll, både nationellt och
internationellt. Vad händer med relationen mellan den offentliga och privata
sektorn och vad kan vi lära av samarbetet mellan fackförbund och andra sociala
rörelser runtom i världen?
Läs mer på: http://www.routledge.com/books/details/9780415580830/

Demokratins bärare

Jan Wiklund deltog på ett seminarium som arrangerades av bl.a. CMS och
presenterade där sin forskning kring folkrörelser som nu sammanfattats i boken
Demokratins bärare.
Ur förlagets presentation ”Demokratins bärare handlar om det folkliga
motstånd som har hållit staters, kapitals och andra makthierarkiers rutiner i
schack under de senaste två tusen åren och försvarat vanliga människor och
deras livsvärld. Från storstrejken i Hongkong till majssådden i Anenecuilco,

från Jerusalems första kristna församling till massmötet i Lacandónskogen, från
maoister till konsumföreståndare. Arbetare, bönder, kvinnor, periferiserade,
marginaliserade, förkämpar för fred, miljö och andra allmänningar. Med fokus
på vad deras kamp betyder för oss idag.”
Läs mer på: http://rohninnet.wordpress.com/2010/07/23/jan-wiklunddemokratins-barare-2/
Se Jan Wiklunds föredrag: http://vimeo.com/12392182

Att läsa och studera kapitalet
Louis Althusser skrev en gång ungefär att vi alla precis avslutat, påbörjat eller är
i mitten på att läsa Kapitalet. De senaste åren har inneburit ett nyväckt intresse
för att läsa Marx egna ord – i Tyskland säljer Kapitalet 300 % mer än vanligt
och i Sverige har vi i CMS sett över hundra människor upprepade gånger dyka
upp på våra Marxdagar och sedan gå hem och bilda studiecirklar. För många är
det dock en svårforcerad uppgift att första gången ta sig igenom första bandet av
Kapitalet. Vi rekommenderar därför alla att bilda studiecirklar för att få hjälp,
och att använda en studiehandledning om det är första gången man läser boken.
Vi vill därför tipsa om några av de många handledningar som finns att få tag i,
och om ni vill ha hjälp att starta en cirkel så ta gärna kontakt med er lokala
CMS-förening.

A companion to Marx’s Capital

David Harvey är en av nutidens mest namnkunniga marxister och hans
onlinekurs på första bandet av Kapitalet har laddats ned över 250.000 gånger.
Nu har han sammanställt sina lästips i en bok som släpptes nyligen på Verso,
och nu har de också lagt ut ett kapitel på nätet så att man kan förhandsläsa
Läs mer här:
http://davidharvey.org/media/Intro_A_Companion_to_Marxs_Capital.pdf

Onlinekursen på första bandet:
http://davidharvey.org/reading-capital/

Att studera kapitalet – Mats Dahlkvist
I de studiecirklar på band 1 som hållits i CMS-Stockholms regi har vi använt oss
av Mats Dahlkvists utmärkta studiehandledning ”Att studera kapitalet”. Den
rekommenderas varmt till alla som vill hålla en studiecirkel på band 1. Det alla
som har haft den som bredvidläsning märkt är dock dessvärre att den varit så
populär att den är nästan omöjlig att få tag i. Vi har hört rykten om att en ny
upplaga är på väg och då borde alla passa på att lägga vantarna på den, men i
väntan på det är det några som gjort ansträngningen att göra den gamla utgåvan
tillgänglig digitalt.
Läs mer på: http://redundans.motkraftblogg.net/mats-dahlkvist-att-studerakapitalet-forsta-boken-en-kommentar-och-studiehandledning/
Samt efterskriften:
http://www.marxists.org/svenska/ekonomi/dahlkvist/1978/efterskrift.htm

Kapitalets produktionsprocess. Introduktion till Kapitalets första band
Denna studieguide till första bandet utgavs av Bokförlaget barrikaden 1976. Den
är väldigt lättläst och utmärkt för någon som inte har så mycket erfarenhet av att
läsa teori sen innan. När man sedan tagit sig igenom denna kan man gå vidare
till fylligare utläggningar om innehållet i Marx verk. Den är också i stort sett
omöjlig att få tag i, men till dess att den trycks på nytt finns den tillgänglig i
digital form. Passa även på att kika på mer texter hos tidskriften Riff-Raff som
korrläst denna digitala utgåva.
Läs mer på: http://www.riff-raff.se/kpp/kpp.pdf
http://www.riff-raff.se/kpp/kpp.rtf

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.

