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Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier
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 över 40 intresseanmälningar via mail och Facebook (se länk nedan) –
det finns fortfarande chans att anmäla sig via e-post. När lokalbokningen blivit
klar i början av nästa år så kommer vi att återkomma till de som visat intresse.
Cirkeln kommer att hållas på Kafé Marx på Kungsgatan 84 i Stockholm. Det
kommer då att finnas möjlighet att köpa boken ett särskilt studiecirkelspris på
100kr.
”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 i början
2011.
Arrangör: CMS
Anmälan till: cms@cmsmarx.org eller via Facebook på
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/event.php?eid=166946953333109

Historical Materialism 7th congress

Historical Materialisms sjunde kongress hölls i London. Medlemmar från CMS
Stockholm var på plats och rapporterar om en lika splittrad och spännande
konferens som vanligt. Ett teoretiskt tema som är viktigt för många av de
debatter som återkommer runtom i Europa nu är en nyläsning av Antonio

Gramscis briljanta med svårtillgängliga ”fängelsedagböcker”. Ett helt block
ägnades åt detta på Histomatkonferensen, och även senaste numret av Capital &
Class. För er som har tillgång till akademiska databaser så kan ni läsa Capital &
Class online, ”Vol 34 Issue 3 Sep 2010” och för er andra så är det närmaste
bibliotek som gäller, i Stockholm t.ex. Arbetarrörelsens arkiv. Jag passar även
på att tipsa om Perry Andersons briljanta Gramscitext från New Left Review,
den är gammal men tål att läsas hur många gånger som helst. Andersons
Gramsciläsning är en explicit kritik av hur eurokommunismen använt sig av
Gramsci, den användning som blivit så dominant idag att många nog inte ens
tänker sig att det finns en ”annan Gramsci”. Att Gramsci är slagträ i
partivänstern är legio, men även brittiska Turbulence uppmaning till debatt inom
sociala rörelser ”Livet i Limbo” tar sitt avstamp i en gramsciansk marxism.
Läs mer på: http://www.historicalmaterialism.org/conferences/sixthlondon-conference/sessions-and-paper-abstracts
Läs även: http://www.workersliberty.org/files/anderson.pdf
Samt: http://motkraft.net/2010/11/28/brandspecial-livet-ilimbo/brand_life_in_limbo_web/

Läs Marxism och feminism på distans	
  	
  
	
  

Marxism och feminism är två viktiga politiska teorier som har inspirerat
miljontals människor i hela världen och påverkat politiska rörelser och den
akademiska världen.
Är du nyfiken på att lära dig mer om dessa två teorier? Vill du fördjupa dina

kunskaper i sammanhanget? I flera tematiska block följer vi marxismens och
feminismens från Marx’ dagar till vår samtid. Vi tar upp såväl teori som praktik,
såväl marxismen som feminismen är nämligen nära förknippade med politiska
rörelser.
Några av de frågor som vi ställer oss är hur samspelet mellan marxismen och
feminismen har sett och ser ut. Vilka teoretiska skolor finns? Hur kan vi koppla
de båda teorierna till vår vardag?
Kursen styrs av ett demokratiskt kunskapsideal och vi förväntar oss att folk med
helt olika ingångsperspektiv och tidigare kunskaper deltar. Vi ägnar oss sålunda
inte bara åt att läsa texter och svara på lärarstyrda uppgifter, utan det är
diskussionerna inom kursgruppen som är minst lika viktiga.
Kursen ges på kvartsfart och halvfart. Kursgruppernas diskussioner är
gemensamma för båda kurser, men halvfartskursen innehåller en rad
fördjupningsmoment.
Du behöver regelbunden tillgång till Internet för att kunna läsa Marxism och
feminism.
Längd: 1 termin, distans
Kurstid: 31 januari - 27 maj 2011
Studietakt: deltid, 25% eller 50%
Kursanmälan är möjlig under perioden 23/12-2010 - 16/1-2011	
  	
  
	
  

Kontaktperson: henning.suessner@folkbildning.net

En spännande vår med Tankeverket
Vi har tidigare tipsat om Tankeverkets föreläsningar och jag tror att alla som var
där håller med mig om att de gjorde vintermörkret lättare att bära. Nu lovar
Tankeverket en lika spännande vår och tipsar oss om datum att hålla reda på,
”Vårprogrammet innehåller såväl en ny samtalsserie som tunga utländska
föreläsare, så se till att följande datum (kvällstid) förblir lediga i era kalendrar:
16 mars, 12 april, 12 maj, 23 maj, 25 maj och 27 maj!” – vi kan härmed
förhandstipsa om att CMS kommer medverka i en diskussion om den italienske
filosofen och militanten Paolo Virno. I väntan på nya föredrag hoppas vi att alla
tar del av allt material som finns tillgängligt från det som varit

Att läsa Grundrisse
Med: Sven-Eric Liedman och Petter Nilsson
Lyssna: http://www.tankekraft.com/Liedman.mp3
Grundrisse, ett öppet verk av Antonio Negri
översättning: Maria Åsard
Läs: http://www.tankekraft.com/NegriLektion.pdf

Slavoj Žižek
Kommunismens idé
Lyssna: http://www.tankekraft.com/ZizekTisdag.mp3
Vad innebär det att vara demokrat?
Lyssna: http://www.tankekraft.com/ZizekMandag.mp3
Hur man börjar från början av Slavoj Žižek
översättning: Oskar Söderlind
Läs: http://www.tankekraft.com/ZizekKommunism.pdf

Étienne Balibar
Europa som politiskt projekt: Gränser och medborgarskap i en tid av
globalisering
Lyssna: http://www.tankekraft.com/BalibarTorsdag.mp3
Europa: Kris och slut? av Étienne Balibar
översättning: Oskar Söderlind
Läs: http://www.tankekraft.com/BalibarEuropa.pdf

Kim West, Karl Lydén och Sven-Olof Wallenstein
Biopolitik och liberalism: Ett samtal om Foucault och liberalismens
ursprung
Lyssna: http://www.tankekraft.com/Foucault.mp3
Livets politik: Från territorium till befolkning av Sven-Olov Wallenstein
Läs: http://www.tankekraft.com/WallensteinFoucault.pdf

De insurrektionella - ett stundande uppror?

Det mesta som vi tipsar om i CMS nyhetsbrev befinner sig inom den väldigt
breda mittfåra som utgör den marxistiska idédebatten, men många av den
senaste tidens sociala uppror hittar sin teoretiska bakgrund i en historia som
brukar sammanfattas med namnet ”insurrektionell anarkism”. Likt ”marxism”
rymmer begreppet en mängd inbördes motstridiga tendenser, från
”plattformister” till ”syndikalister” och även ”operaister”. Om vi vill få en
ledtråd till att förstå de senaste årens oroligheter i Grekland, Frankrike och
Italien kan det vara intressant att kika lite grann på en teoriströmning som för
många nog kan te sig apart, men som alltid funnits med i utkanten av den
marxistiska debatten – från Marx bråk med Bakunin till Lenins med
”radikalisterna”. På många sätt är dagens debatt en återkomst av den som
förekom i första och andra internationalen eller inom den svenska
socialdemokratin kring sekelskiftet.
Man behöver inte hålla med om vad en teoretisk strömning säger för att förstå
den och t.ex. blir protesterna, rättsrötan eller brevbomberna i dagens Italien
oförståeliga utan en historisk bakgrund.
Boken ”Det stundande upproret” har lett till braskande rubriker och tv-inslag
över hela världen när dess författare ”Den osynliga kommittén” anklagades för
att ligga bakom sabotage av höghastighetståg i Frankrike. Flera namnkunniga

filosofer, t.ex. Giorgio Agamben, har dock gått ut till deras försvar och menar att
det hela är en komplott. På samma sätt som Skådespelssamhället av Guy Debord
påstods vara nyckeln till Maj 68 och Imperiet av Toni Negri till Seattlerörelsen
så menar nu många att Det stundande upproret och den insurektionella
anarkismen har fingret på pulsen på de protester som enar demonstranter i
London, Aten och Rom. Hur det är med den saken får vara osagt, författaren av
detta nyhetsbrev är vare sig imponerad eller övertygad, men för den som vill få
en överblick kommer här några lästips och ett teatertips som gör det lättare att
själv ta ställning.
Det stundande upproret recenseras på Fox News
http://www.youtube.com/watch?v=V3Uy5IFxzN8
Det stundande upproret som pjäs på Turteatern
http://www.facebook.com/?sk=messages#!/event.php?eid=176187475735021
Semiotext(e) Autonomia Postpolitical Politics
http://www.generation-online.org/t/ppp.htm
Den svenska teoretiska tidskriften Dissidents nr ”Uppror & Anarki”
http://www.batko.se/sv_dissident.php#issue2
Om insurrektionella i Italien och ”Spänningens strategi”:
http://guldfiske.motkraftblogg.net/2010/12/27/som-ett-brev-pa-posten/
http://copyriot.se/2010/12/24/bomber-i-italien-informella-anarkister-ochnodvandiga-konspirationsteorier/

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.
Värdelagen som film – animerad marxistisk debatt

Även den mest intresserade kan ibland finna marxismen torr och svårtillgänglig,
och som ni vet gör vi på CMS vårt yttersta för att leta upp mer tillgänglig
teoretisk debatt kring svårtillgängliga ämnen. Vad passar då bättre än
Kapitalism101s filminstallationer om grundbegrepp från Marx – klicka på
länken nedan och leta sedan i högerspalten efter det ämne ni vill få förklarat,
mycket nöje:
http://kapitalism101.wordpress.com/
Den lille marxisten – en sorts ordbok av Stefan Arvidsson

”Den lilla marxisten är en behändig guide för dagens vänstermänniskor.
Tankegångar och begrepp inom marxismen utreds kortfattat, men spännande,
lärorikt och med en god portion humor. Trots det lilla formatet ger Stefan
Arvidsson en bild av olika marxistiska tankeströmningar och tänkare.
Uppslagsorden sträcker sig från alienation till överbyggnad. Även sådant som
marxismens kris, Jas-plan, varuestetik och mer moderna marxistiskt inspirerade
tänkare som Walter Benjamin, Adorno och Terry Eagleton behandlas utförligt.”
Beställ på: http://www.symposion.se/books/nya_05/lillmarx.html

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

Marxism och ekologi

Under 2011 kommer CMS att tillsammans med andra arrangera en seminariedag
om ekologi och ekonomi. För de av er som vill veta mer om marxistisk ekologi
eller ekologisk marxism rekommenderar vi t.ex. Paul Burketts Marxism and
Ecological economics eller Socialistisk debatt nr 2 2007 som innehåller en
översikt av den ”rödgröna debatten” såväl som intervjuer med Burkett och John
Bellamy Foster

Läs en recension av den gamle kapitallogikern Elmar Altvater:
http://www.monthlyreview.org/0107altvater.htm

Beställ socialistisk debatt:
http://www.cmsmarx.org/?page_id=35

Säkerhet, territorium, befolkning - Michel Foucault

”Säkerhet, territorium, befolkning, Michel Foucaults föreläsningsserie på
Collège de France 1978, markerar en vändning i hans tänkande. Med
utgångspunkt i frågan om ”biomakten”, som introducerades i slutet av 1976 års
föreläsningar, ”Samhället måste försvaras”, undersöker Foucault här den nya
maktteknologi som inrättas under 1700-talet och som strävar efter att
administrera befolkningen med utgångspunkt i en kunskap om dess specifika
kännetecken. Föreläsningarnas originella tes är att denna säkerhetsteknologi är
oskiljbar från liberalismen, uppfattad som en regeringsrationalitet vars grund
finns i principen att ”låta saker ha sin gång”.”
För många av oss är Foucault en så given utgångspunkt att vi sällan tänker efter
när vi använder oss av ”den ortodoxe Foucaults” maktteori från främst
Övervakning och straff. Men ju mer av den sene Foucaults föreläsningar som
görs tillgängliga, desto mer komplex blir bilden av vad Foucault själv ville och
hann åstadkomma under sitt liv. Nu får vi mer substans i den debatt som förts till
viss del mellan marxister och (post)strukturalister (Althusser, Hardt&Negri,
Deleuze etc); om subjektet, om maktens natur, om bios osv. Läs och lyssna även
ovan under Tankeverket – Foucault.
Läs mer på: http://www.tankekraft.com/sakerhetterritorium.php
Läs även Deleuze berömda kritik:
http://www.scribd.com/doc/11320926/Deleuze-Desire-and-Pleasure

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.

