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Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier
En spännande vår med Tankeverket – återkomsten

Nu är det dags för vårens första samkväm på Södra Teatern; temat för kvällen är
den italienske filosofen och marxisten Paolo Virnos bok Multitudens
Grammatik. Köp biljetter här;
http://www.sodrateatern.com/sv/Program-ochbiljetter/Evenemang/TANKEVERKET7/TankeVerket/
Multitudens grammatik
Torsdagen den 24 februari, kl 19:00
Michele Masucci och Petter Nilsson
Arbetsvägran i arbetslinjens tid: att spåra sambanden mellan dagens
studentrörelser, kunskapssamhället, finanskrisen och de ”virtuosa”
massarbetarna. Hur strejkar man i en fabrik som aldrig stänger, som inte går att
lämna och vars murar inte går att bryta ner? Vad innebär arbetsvägran i en tid då
alltmer av ens personlighet och roll i samhället uttrycks genom de specialiserade
kunskapsfält, yrkesnischer och kollegiala gemenskaper man tillhör? Hur kan vi
förstå ”multituden” som begrepp och politiskt subjekt idag? Vad kan
multitudbegreppet bidra med i vår strävan att föreställa oss alternativa typer av
kollektiv identitet och subjektsformering?
Michele Masucci är konstnär och skribent verksam i Stockholm.
Petter Nilsson är sekreterare vid Centrum för Marxistiska samhällsstudier
Läs mer: Biopolitics and Counterpower
http://libcom.org/library/immaterial-workers-world-biopolitics-counterpower

Video från Arbetarrörelsens forskarnätverk

Arbetarrörelsens forskarnätverk har återkommande intressanta sammankomster
kring centrala frågor i den politiska debatten. CMS kan efter eget deltagande
rekommendera dem varmt. Nu finns dokumentation från den senaste välbesökta
decemberkonferensen i Riksdagshuset, apropå de långsiktiga värderings- och
samhällsförändringar som kan antas ligga bakom socialdemokratins omfattande
valförlust i årets val. Vid konferensen den 7 december föreläste en rad svenska
forskare om hur dagens samhällsutveckling påverkar förutsättningarna för en
jämlikhetsskapande och solidaritetsgrundad politik.
För dig som missade konferensen, går den nu att se på SVT Play. De fyra
delarna hittar du här:
- Del 1: http://svtplay.se/v/2261927/svt_forum/socialdemokratins_kris_1__valjarbeteenden_2010?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,1/pl,v,,2261939/sb,k108208,1,f,-1
- Del 2: http://svtplay.se/v/2261939/svt_forum/socialdemokratins_kris_2__forandrade_varderingar_?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,1/pl,v,,2261927/sb,k108208,1,f,-1
- Del 3: http://svtplay.se/v/2262944/svt_forum/socialdemokratins_kris_3__syn_pa_invandring_samt_mediernas_roll?cb,a1366518,1,f,1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2261939/sb,k108208,1,f,-1
- Del 4: http://svtplay.se/v/2263128/svt_forum/socialdemokratins_kris_4__slutdiskussion?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,1/pl,v,,2262944/sb,k108208,1,f,-1
Inför konferensen sammanställdes en volym med bidrag av forskare om
socialdemokratins samtida belägenhet, som du kan ladda ned här:

http://forskarnatverket.files.wordpress.com/2011/02/analyser-till-afn-konferens7-dec-2010-slutgiltig-version.pdf
Du kan även ladda ned powerpoint-presentationer från följande föreläsare:
- Johan Martinsson:
http://forskarnatverket.files.wordpress.com/2010/12/johan-martinssonpresentation-vid-afn-konferens-7-dec-2010.pdf
- Klas Gustavsson: http://forskarnatverket.files.wordpress.com/2010/12/klasgustavsson-presentation-vid-afn-konferens-7-dec-2010.pdf
- Stefan Svallfors: http://forskarnatverket.files.wordpress.com/2010/12/stefansvallfors-presentation-vid-afn-konferens-7-dec-2010.pdf
- Maria Oskarson: http://forskarnatverket.files.wordpress.com/2010/12/mariaoskarson-presentation-vid-afn-konferens-7-dec-2010.pdf
- Robert Östling: http://forskarnatverket.files.wordpress.com/2010/12/robertc3b6stling-presentation-vid-afn-konferens-7-dec-2010.pdf
- Orlando Mella: http://forskarnatverket.files.wordpress.com/2010/12/orlandomella-presentation-vid-afn-konferens-7-dec-2010.pdf
- Jesper Strömbäck: http://forskarnatverket.files.wordpress.com/2010/12/jesperstrc3b6mbc3a4ck-presentation-vid-afn-konferens-7-dec-2010.pdf

Läs mer om forskarnätverket på: http://forskarnatverket.se/

Paul Cockshott från Socialistiskt Forum

För er som missade Paul Cockshotts väldigt uppskattade föredrag på senaste
socialistiskt forum finns nu en till chans. Finska kamrater har lagt upp både en
ljudinspelning och en transkribering av Pauls analys av hur den demokratiska
strukturen i revolutionära partier sett ut genom historien, och vilka följder det
fått.

Läs mer: http://sosialismi.net/blog/2011/02/07/ideas-of-leadership-anddemocracy/
Lyssna: http://sosialismi.net/materiaali/Cockshott_esitelma2.mp3

Volontärtolkar efterlyses!

Vi vidarebefordrar härmed våra kamraters efterlysning av volontärtolkar till en
internationell konferens i folkbildning och vuxenutbildning. Alla som varit med
och arrangerat internationella konferenser vet vilket jobb det är att samordna
tolkningen, och vi vet alla vilken fantastisk hjälp vi fått tidigare.
De behöver flera enspråkiga och flerspråkiga människor som vill hjälpa till
under Folkbildningskonferensen ”A world worth living in” i Malmö 14-17
juni2011. Man kan vara med en eller alla 4 dagarna.
Konferensens hemsida: http://aworldworthlivingin.se/
Konferensen står för resa och logi.
Anmäl dig snarast till tolkar@telia.com eller på telefon 0702290796
Solidariska tolkar i Sverige
www.solidariskatolkar.org

Läs Marxism och feminism på distans – Ny kurs i Mars	
  
	
  

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: 7 mars - 17 juni 2011
Studietakt: deltid, 25%
Sista anmälningsdag: 28/2-2011	
  	
  
Kontaktperson: henning.suessner@folkbildning.net

Är marxismen relevant idag?

”Är marxismen relevant idag?” var temat för ett väldigt intressant samtal mellan
Duncan Foley, David Harvey och Prabhat Patnaik. Samtalet ägde rum på
Columbia University och eftersom det nu finns på nätet kan vi slippa både
trängseln och förseningen som drabbade själva panelen.
Se klippet på: http://davidharvey.org/2009/11/is-marxism-relevant-today/

Händelserna i Egypten och övriga MENA

Vi har alla suttit klistrade framför Al-Jazeeras livesändningar de senaste
veckorna, och därmed så kan vi inte berätta något här som ni inte redan visste.
Men kanske kan vi tipsa om några källor som ni kan ha missat.
Vi börjar med ett videosamtal mellan Tariq Ramadan och Slavoj Zizek.
Ramadan är en intressant teolog som från sitt lärosäte i Oxford når en stor
läsarkrets och skriver om en reformistisk agenda för radikal Islam. En
reformagenda som är långt mer subtil och analytisk än det man får läsa i
dagstidningar. Ramadan är också barnbarn till Hassan Al Banna, grundaren av
muslimska brödraskapet som spelat och fortsätter spela en stor roll i Egyptens
politiska landskap.
Se klippet: http://www.youtube.com/watch?v=29NffzEh2b0
Läs Royas sammanfattning kring protesterna i MENAländerna:
http://royamatilda.wordpress.com/2011/02/19/sammanfattning-om-protesterna-imena-landerna/
Läs även Gilbert Achcars analys:

http://revitalisinglabour.blogspot.com/2011/02/whither-egypt-interview-withgilbert.html
Zizek skriver i Guardian:
http://www.guardian.co.uk/global/2011/feb/10/egypt-miracle-tahrir-square
BBC:s Paul Mason listar 20 skäl till varför revolter nu sprider sig i
mellanöstern:
http://www.bbc.co.uk/blogs/newsnight/paulmason/2011/02/twenty_reasons_wh
y_its_kicking.html
Den brittiske filosofen Peter Hallward om ”folkviljan”:
http://stockholm.suf.cc/folkviljan-ar-ingen-tom-klyscha/

Islam och politik

Även om man kan ställa sig kritisk till att så mycket av debatten kring revolterna
för demokrati kommit att handla om relationen mellan Islam och politik, så kan
man passa på att se det som ett tillfälle att lära sig mer om frågan för att bättre
kunna bilda sig en egen uppfattning. Vi antar att ni redan känner till de svenska
böcker som skrivits av Jan Hjärpe, Andreas Malm och Mattias Gardell så vi
passar på att tipsa om några andra saker.
Man kan börja med att gå på detta föredrag på ABF:
Religionsvetenskap och politik
Religionsvetenskapliga sällskapet och ABF Stockholm inbjuder till en
föreläsning av professor Mattias Gardell, Uppsala.
Mattias Gardell har bland annat forskat om politisk islam och är på senare tid
känd som initiativtagare till Ship to Gaza och för den nyutkomna boken
Islamofobi. Hur ser Gardell på kritiken mot den nyutkomna boken? Talar han
där som religionsvetare eller som aktivist?
• Onsdag 23 februari kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré
Vi rekommenderar även varmt Eastern Cauldron: Islam, Afghanistan,
Palestine and Iraq in a Marxist Mirror av den libanesiske socialisten och

relgionsvetaren Gilber Acachar, som också skrivit en av analyserna ovan. Den
har några år på nacken men är fortfarande mycket läsvärd. Läs en recension här:
http://www.isj.org.uk/index.php4?id=15&issue=104
Slutligen så finns det två böcker som är mer centrala än någon annan för att
förstå även de mest fundamentalistiska politiskt islamistiska grupperna. Det är
två böcker av Sayyid Qutb, otvivelaktigt en av de största teoretikerna inom
politisk islam men också mycket kontroversiell. Han kallas ibland för
”Jihadisternas Lenin”. Hans första bok Social Rättvisa i Islam förespråkar
byggandet av en stark välfärd och sekulär tolerans. Den är populär inom mer
moderata och reformistiska kretsar, och har haft stort inflytande på muslimska
brödraskapet. Hans andra bok Milestones, som han skrev efter att ha torterats i
fängelset, förespråkar väpnad revolution från ett islamiskt avantgarde för att
väcka folkmassorna och den är mycket populär hos t.ex. Al-Quaida. Man kan
läsa milestones här:
http://web.youngmuslims.ca/online_library/books/milestones/hold/index_2.htm

Ungerska marxister
I ett försök att komma ifrån den västeuropeiska enögdhet som man ofta drabbas
av som europeisk marxist kommer vi att börja tipsa om marxister som kanske är
lite mer okända för det stora flertalet. Förra nyhetsbrevet bjöd vi på den japanska
UNOskolan och nu följer vi upp med ungerska marxister.

Den störste av de alla är givetvis ingen annan än György Lukács som till
skillnad från de japanska marxisterna är ett namn som klingar bekant för de
flesta. Hans portalverk är Historia och klassmedvetande från 1923 är ett av de
centrala verken i såväl västmarxismen som den humanistiska marxismen. Han
behandlar där teman som ideologi, alienation och lanserar begreppet reifikation
för att beskriva det samhälle där ”relationer mellan människor tar sig formen av
relationer mellan ting” Läs verket på:
http://www.marxists.org/svenska/lukacs/1923/hok/index.htm

En lite mer okänd ungrare är GM Tamas. Han har skrivit om en mångfald av
ämnen i Socialist Register; om ideologi, fascismanalys och klassbegreppet. I den
text vi tipsar om här har han skrivit en oerhört intressant redogörelse för de två
olika klassbegrepp som han menar kommit att utgöra polerna i arbetarrörelsens
analys. Ett som tar sin grund i arbetarklassens positiva innehåll; kultur, moral,
organisering etc. som Tamas menar egentligen har sin bakgrund i Rousseau. Ett
annat som kommer från Marx handlar mer om de negativa bestämningar som
arbetarklassen lever under; i avsaknad av produktionsmedel, koppling till
specifika arbeten eller sociala funktioner etc. Tamas menar att tvärtemot vad
man skulle kunna tro så har den breda arbetarrörelsen alltid legat närmare
Rousseau än Marx i sin syn på klasser.
Läs texten på:
http://www.gerlo.hu/kommunizmusvita/tgm/telling_the_truth_about_class.pdf

Den tredje och sista ungerske marxisten vi vill tipsa lite extra om är István
Mészáros. Han tillhör Budapestskolan efter i Lukács efterföljd och har därför
behandlat alienationen som ett av sina centrala teman, men han har också skrivit
intressant kritik utifrån ett humanistiskt marxistiskt perspektiv av t.ex.
marginalvärdeteorin i neoklassisk ekonomi. Engelska marxistarkivet har två
texter av honom. Läs mer på:
http://www.marxists.org/archive/meszaros/index.htm

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.

