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Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier
Gå på teater med CMS

Politisk teater är långt bättre än teatral politik, och tillsammans med våra
kamrater på Teater Tribunalen bjuder vi in till politisk teater och samtal som
båda handlar om statens roll, då och nu. Teater Tribunalen som alltid ligger i
framkanten av den ifrågasättande teatern i Sverige sätter denna gång upp
Leviathan av Thomas Hobbes i pjäsen "Allas krig mot alla And Fuck You Too,
Mr Hobbes".
Om ni uppger ”CMS” vid bokningen så får ni se pjäsen för endast 100:Efter föreställningen kommer CMS delta i ett samtal om hur staten - och synen
på staten - förändrats sen Hobbes dagar.
Ladda ned annonsen: http://www.cmsmarx.org/wpcontent/uploads/2009/12/Leviathan.pdf
Facebook:
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=134991446552970
Datum, Tid & Plats: Lör 20 november, 19.00. Teater Tribunalen, Hornsgatan
92

Studiecirkel i Grundrisse – start 2011
Grundrisse av Karl Marx,
i urval och översättning av Sven-Eric Liedman

I början av nästa år kommer CMS att genomföra en studiecirkel på Grundrisse
av Karl Marx, baserat på det urval som getts ut av Tankekraft förlag. Redan nu
finns det nästan 30 intresseanmälningar på Facebook (se länk nedan) och vi ger
härmed chansen att anmäla sig via e-post. När vi får grepp om hur stor gruppen
blir så kommer vi att återkomma till de som visat intresse med startdatum och
lokaler. Cirkeln kommer oavsett storlek på grupp/erna att träffas i Stockholm.
”När Karl Marx under vintern 1857-58 skrev Grunddragen i kritiken av den
politiska ekonomin – eller Grundrisse, som boken har kommit att bli bekant som
även utanför Tyskland – betraktade han den som den första vetenskapliga
utläggningen av den kommunistiska teorin. Detta centrala verk vidareutvecklar
de argument som framfördes i Kommunistiska manifestet från 1848, samtidigt
som det utforskar flera av de teman och teser som senare skulle komma att
utgöra stommen i Kapitalet. Här presenterar Marx för första gången sin egen
tolkning av Hegels dialektik och utarbetar sina idéer om bland annat arbete,
mervärde och profit. Men Grundrisse utgör inte bara en viktig föregångare till
Kapitalet utan erbjuder också värdefulla insikter i Marx bredare filosofi. Genom
sin nära sammanlänkning av teori och praktik ger Grundrisse en ovärderlig
inblick i de förväntningar och förhoppningar som Marx knöt till det

kommunistiska projektet.
”Och vilken är situationen för Grundrisse idag, ett årtionde in på det nya seklet?
Det beror på oss själva där vi lever i skuggan av en stor ekonomisk kris, en
hotande naturkatastrof och en växande främlingsfientlighet. En sak är säker:
aldrig kommer vi själva nerven i Marx arbete så nära som just i Grundrisse.””
ur Sven-Eric Liedmans nyskrivna förord.
Lyssna: på ett fördrag om Grundrisse av Sven-Eric Liedman med CMS Petter
Nilsson som samtalsledare http://www.tankekraft.com/Liedman.mp3
Datum, Tid & Plats: Kommer att meddelas de som anmält intresse när vi
kunnat bedöma hur stora lokaler vi behöver. Väntas börja tidigt 2011.
Arrangör: CMS
Anmälan till: cms@cmsmarx.org eller via Facebook på
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/event.php?eid=166946953333109

CMS på socialistiskt forum 2010

Nu är det snart dags för årets socialistiska forum i ABF-huset, närmaste bestämt
den 27 november. CMS kommer som vanligt att både arrangera seminarier och
vara närvarande med bokbord på bottenvåningen. Årets arrangemang som vi vill
tipsa lite extra om är
Är det inte dags att sluta förlora nu?
Valet är avgjort, arbetarrörelsen försvagad! De flesta andra progressiva rörelser
också. På i stort alla områden - rättvisa, jämställdhet, klimatfrågor, internationell
solidaritet, antirasism - riskerar utvecklingen att gå bakåt i flera år till. Vad är
det som krävs för att radikala rörelser ska sluta förlora?

Medverkande: KG Westlund, LO-distriktet, Camilla Salomonsson, Gemensam
välfärd, Josefin Brink, vänsterpartiet, Samuel Jarrick, klimataktion, m.fl.
Samtalsledare: Aron Etzler, flamman.
Arrangör: Socialistisk Debatt, CMS, och vänsterpartiet Storstockholm
Tid: 11.15 – 12.15
Lokal: Husarörummet (vån 3)
"Wages for housework blev RUT - ett steg framåt eller två tillbaka"
På 1970talet krävde kvinnor lön för hemarbetet och vissa har velat se RUTavdraget som ett steg i den riktningen, medan andra har kallat avdraget för en
återgång till pigsamhället.
Ett samtal om maktrelationer i hemmet och i samhället, om det oavlönade och
det avlönade arbetets värde, om var vi befinner oss och hur vi kommer vidare
Medverkande: Cecilia Höglund, Kvinnopolitiskt Forum och Roya Hakimnia,
Feministiskt Initiativ och Tankesmedjan Konflikt
Arrangör: Centrum för marxistiska samhällsstudier.
Tid: 15.00 – 16.00
Lokal: Brännkyrkarummet (vån 4)
Om ni vill titta på CMS arrangemang från förra året så finns de tillgängliga som
film och går även att ladda ned till Iphone här:
http://www.dagenskonflikt.se/jesper/video-media-arbetarrorelsen-och-maktenover-tanken/
http://www.dagenskonflikt.se/jesper/video-media-arbetarrorelsen-och-maktenover-tanken/
Datum, Tid & Plats: lör 27 november kl 09-17.30. ABF-huset Sveavägen 41

En spännande höst med Tankeverket
Vi har tidigare tipsat om Tankeverkets föreläsningar. Några av dem har nu
avlöpt, se t.ex. Grundrisseföredraget ovan, men några är fortfarande kvar och
inte helt slutsålda. Biljetterna går dock snabbt så förköp rekommenderas
Gå även in på www.tankeverket.com, lyssna på tidigare föredrag och läs
nyöversatta texter av föredragshållarna.

Extrainsatt:
tisdag 15 november 11:00 - 12:30
Slavoj Žižek
Kommunismens idé

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

Även Fronesis har hunnit hålla utsålda föreläsningskvällar, och nu är det endast
två kvar varav en torsdag på Högkvarteret (Närkesgatan 8 i Stockholm) och en
lördag på ABF-huset (i samband med Socialistisk forum)
	
  

• Lördag 27 november, Gästspel på socialistiskt forum
• Torsdag 16 december 19:00, Tema feminismens framtider
Läs rapport från ”Kampen om folket”:
http://www.dagenskonflikt.se/petter/fronesis-och-kampen-om-folket/

Ett axplock intressanta texter och klipp
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.
NY TID – rapportserie från Arena idé

Först ut är Arenas nya rapportserie med framåtsyftande vänsterstrategier. Läs
Ingemar Lindberg om vänstern efter den nationella klasskompromissen, Per
Wirtén om populistisk politik i Nederländerna etc.
Läs mer på: http://www.arenaide.se/index.php?sid=4&pid=183

Slavoj Zizek: att börja från början

I väntan på Slavoj Zizeks föreläsning på Södra Teatern som vi skrivit om ovan
så kan ni passa på att läsa en nyöversatt text från samme man.
Läs mer på: http://www.tankekraft.com/ZizekKommunism.pdf

Historical Materialism 7th congress

Historical Materialisms sjunde kongress är den 11 till 14 november så om ni inte
redan bokat plats kommer ni nog inte åka. Men för alla oss som inte kommer
iväg finns trösten i den skörd av texter och ljudklipp som ligger uppe från förra
året. Allt från finanskrisen via hacking till Kuba av världens skarpaste
vänstertänkare finns helt gratis på nätet. Allt man behöver är en ledig stund.
Läs mer på: http://www.historicalmaterialism.org/conferences/sixthlondon-conference/sessions-and-paper-abstracts

John Holloway vs. Alex Callinicos

Om ni missat debatten som pågått de senaste åren mellan bl.a. Slavoj Zizek,
Alex Callinicos och John Holloway om demokrati och kommunism, så kan ni
börja med att se detta filmklipp mellan de två senare – och sen se Zizek live.
Se mer här:
http://www.youtube.com/watch?v=2liVjkA30T4&p=A5B29C077F6E9331&pla
ynext=1&index=15

Tariq Ali vs. Obama

Det är ingen hemlighet att Tariq Ali, legendarisk politisk aktivist och en av
redaktörerna på New Left Review, inte är en av Obamas största fans. I sen
senaste bok ”The Obama Syndrome: Surrender at Home, War Abroad” försöker
han visa att amerikansk utrikespolitik förändrats väldigt lite mellan Bush och
Obamas perioder, kanske t.om. försämrats. Boken är helt klart läsvärd, men vi
har ju alla ont om tid och därför vill jag tipsa om Tariq Alis föreläsning på
samma tema från förra årets ”Marxism 2009”-konferens
Se mer på: http://www.youtube.com/watch?v=7oYdvQZVvrU&feature=related

Hopsnackat – berättelser om arbetsplatskamp

HOPSNACKAT är den första boken i en serie på temat Folkrörelse på
arbetsplatsen. Hopsnackat handlar om det mest grundläggande för
arbetsplatskamp och facklig rörelse: Att snacka ihop sig om vad som ska göras.
Boken innehåller 35 korta berättelser från 25 arbetsplatser. Någon av dem kunde
vara din.
Redaktör för antologin är Frances Tuuloskorpi, som i ett avslutande avsnitt
sammanfattar egna och andras erfarenheter av att försöka använda och utveckla
kollektiv styrka tillsammans med sina arbetskamrater.	
  	
  
Läs mer på: http://www.folkrorelselinjen.nu/

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”
välfärden i skärningspunkten mellan
det gröna och det röda? I ett kluster
av idéer, tankar, kritik och
strömningar – snarare än i en färdig
ideologi?

	
  

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

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.

