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Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier 
 
Susan George till Sverige 7/5 – anmäl dig innan 4/4 
 
Susan George, forskare vid Transnational Institute och hederspresident för 
Attac, har varit ett välkänt namn i den globala rättviserörelsen ända sedan 
hennes första epokgörande bok ”How the Other Half Dies” kom ut 1976. 
Nyligen har hon skrivit ”Whose Crisis? Whose Future?” 
 
Nu besöker hon Sverige för ett heldagsseminarium. där hon tillsammans med 
den rödgröna rörelsens aktivister, tankesmedjor och fristående forskare ska 
diskutera den trefaldiga kris som världen står inför - den ekonomiska, 
ekologiska och sociala kris som hotar själva vår existens. Som prenumerant på 
CMS nyhetsbrev får du möjlighet att föranmäla dig och på så sätt garanteras 
plats i en heldag som nog snabbt kommer bli fullsatt, se nedan för 
anmälningsinformation. 
Varmt välkommen att lyssna och samtala. 
  
Tre panelsamtal kring olika problemområden som Susan George diskuterat i sitt 
författarskap.  
Övriga panelister är med i "personlig kapacitet" och inte som 
organisationsföreträdare. Hela mötet hålls på engelska men publikfrågor kan 
ställa på svenska. 
  
Utöver Susan George, samt samtalsledare Ernst Hollander, ser panelerna ut som 
följer: 
  
  
10.00 Samtalsledarens hälsar välkommen – Dikt (*) 
 
10.15 Ekologisk hållbarhet (självklart inkl. klimat): Kenneth Hermele (ekonom 
och humanekolog), Annika Lillemets (riksdagsledamot), Daniel Suhonen 
(journalist), Rikard Warlenius (journalist). 



 
11.45 - 12.45 Lunch 
  
13.00 Social hållbarhet: Gunilla Andersson (folkhögskolelärare), Håkan A. 
Bengtsson (ekonomhistoriker), Agneta Stark (företagsekonom)   
  
14.30 Ekonomisk hållbarhet: Kajsa Borgnäs (analytiker på Arbetarrörelsens 
Tankesmedja), Ali Esbati (ekonom), Håkan Sundberg (koordinator Attac - 
Sverige), Stefan de Vylder (nationalekonom). 
 
16 - 16.15 Tack och avslutning 
  
Dikt (*)= Britt-Louise Tillbom kommer läsa dikt inför varje "kris-/hållbarhets-
pass" 
John Donne (eng. barock-poet), Gunnar Ekelöf och Bengt Berg 
 
Entré 50:- 
Arrangörer: ABF, Arena Idé, Attac, CMS, Cogito. 
	  
De som vill försäkra sig om en plats ska anmäla sig före 4/4 
till ABF <hanna.holmer@abfstockholm.se>. Det räcker med namn och att det 
gäller 7/5.  
Om ni vill höra närmare med  Hanna Holmer på ABF , ring 0736 - 21 03 82. 
 
 
Politiken och det politiska – ons 16 mars 

 
 
Tankeverket är tillbaka på Södra Teatern; onsdag den 16e är det dags igen och 
nu är temat för kvällen ”Politiken och det politiska” Köp biljetter här; 
http://www.sodrateatern.com/sv/Program-och-
biljetter/Evenemang/TANKEVERKET7/TankeVerket1/ 
 
Politiken och det politiska 
Onsdagen den 16 mars, kl 19:00 
Samtalsdeltagare: Nina Björk, Leila Brännström och Kim West 
Moderator: Stefan Jonsson 
Vad är egentligen politik? I en tid som allt oftare beskrivs som opolitisk eller 



”postpolitisk”, är denna antika fråga lika relevant som någonsin. Samtidigt som 
de stora ideologiska frågorna tycks ha försvunnit från dagspolitiken, har den 
politiska teorin under de senaste åren upplevt en stark renässans inom akademin. 
Vad kan den politiska teorin bidra med till vår förståelse av politikens område? 
 
Nina Björk är författare och kulturskribent. Hennes senaste bok är 
avhandlingen Fria själar. Om ideologi och verklighet hos Locke, Mill och 
Benedictsson. 
Leila Brännström arbetar som lärare och forskare i rättsvetenskap vid juridiska 
institutionen i Lund  
Kim West är kritiker och översättare, verksam i Stockholm. Han är medlem i 
redaktionerna för tidskrifterna Site och OEI och undervisar i konstteori på 
Konstfack 
Stefan Jonsson är författare och kritiker 
Läs mer: On the political – Chantal Mouffe  
http://books.google.se/books?id=MrufwdOhhaMC&lpg=PA1&ots=UF9Ey6Dh
K9&dq=on%20the%20political%20mouffe&pg=PT11#v=onepage&q&f=false 
Utgiven på svenska via Tankekraft 
http://tankekraft.com/omdetpolitiska.php 
 
 
Marx reloaded och Marx returns 
 

 
 

Marx reloaded är titeln på en ny film som försöker ta ett marxistiskt grepp på 
finanskrisen 2008 med hjälp av dokumentärt material och intervjuer med några 
framstående intellektuella som t.ex. Slavoj Zizek och Nina Power. Filmen skulle 
enligt uppgift ha haft premiär den 11 april men vi har vid detta nyhetsbrevs 
pressläggning inte lyckats lägga vantarna på den. Ambitionen är att CMS ska 
arrangera en filmvisning med efterföljande samtal om allting faller på plats. Till 



dess får ni hålla till godo med trailern för både Marx reloaded samt för den 
animerade Marx returns 

Se mer: http://www.youtube.com/watch?v=ybvsZ7YjBL0 

http://www.marxreturns.com/ 

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

 
 
 
En studiecirkel i Grundrisse börjar gå mot sitt slut och har hållit över 40 
personer trollbundna i flera månader. Många har dock av olika anledningar inte 
kunnat deltaga vid denna omgång och därför tänker CMS nu arrangera en 
uppföljande cirkel i samma takt. Cirkeln kommer att hållas på Kafé Marx på 
Kungsgatan 84 i Stockholm, och även denna med ett tämligen lågt studietempo 
på ca 50 sidor varannan vecka.  

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: Anmäl er till mailen nedan så återkommer vi med tid och 
plats inom kort. 

Anmälan till: cms@cmsmarx.org  

 

The Gramscian moment 



 

I föregående nyhetsbrev har vi ju tipsat om att Gramsci är på tapeten i den 
europeiska debatten för närvarande. Delvis för att man försöker använda hans 
begrepp om ”passiv revolution” för att förklara nyliberalismen och för delvis för 
att hans begrepp ”transformation” används för att beskriva ett mellanting mellan 
revolution och reform som många f.d. eurokommunistiska partier börjat 
diskutera. Gramscis hegemonibegrepp, om än missförstått och missbrukat, har ju 
befunnit sig i mitten av den vänstersocialdemokratiska debatten under lång tid 
nu. Vi har tidigare tipsat om Perry Andersons utmärkta Gramsciläsning och nu i 
dagarna har en bok av Peter Thomas kommit ut i pocket, länkar nedan till scribd 
så ni kan kika på innehållet.  
 
Se Peter Thomas: http://www.youtube.com/watch?v=Exe5U3kFU5g 
Läs Peter Thomas: http://www.scribd.com/doc/31596414/Thomas-Peter-D-
The-Gramscian-Moment-Philosophy-Hegemony-and-Marxism 
Läs Perry Anderson: 
http://www.mfaishalaminuddin.lecture.ub.ac.id/files/2009/11/anderson.pdf 
 
	  

Efter nyliberalismen – en diskussion om historiens långa 
linjer - Den ekonomiska krisen och dess ekonomiska, politiska och kulturella 
följder 
 

 
 
Som ni säkert minns tipsade CMS om ovan- och nedanstående arrangemang för 
en tid sedan, men då vi misstänker att många av våra läsare ändå inte hade 



möjlighet att gå så vill vi passa på att tipsa om att det hela nu kan avnjutas via 
internet på www.abflive.se, tillsammans med en uppsjö andra spännande 
föreläsningar som ABF gjort tillgängliga. Programmet följer här nedan igen så 
ni kan ta ställning till vilket avsnitt ni vill se först. 
Finanskrisen skakade kapitalismen. Under något år rasade en debatt om 
kapitalismens framtid. Nu har det gått två år. Krisens verkningar är starkt 
kännbara: väldiga budgetunderskott, obalanser i världsekonomin, hög 
arbetslöshet, stor osäkerhet. Men ändå är hela debatten om nyliberalism och 
kapitalismens framtid som bortblåst. Har det egentligen hänt något? Var denna 
jättekrasch bara en incident i ett i grunden orubbligt system? Eller är vi trots allt 
vid en vändpunkt? Kan man föreställa sig att politiken och folkstyret återtar 
makt på marknadens och kapitalets bekostnad? Eller kommer den politiska 
utvecklingen snarare gå i motsatt riktning? Anar vi förändringar i värderingar 
och kulturella mönster, t. ex. som en följd av miljökrisen? 
 
 
DET FÖRSTA AVSNITTET handlar om långa linjerna i den ekonomiska 
utvecklingen, de stora svängningarna under 1900-talet. Innebär den finansiella 
krisen 2008-2009 början till en ny fas? 
Inledningstalare: professor Lars Magnusson, Uppsala Universitet.  
Kommentar: professor Jonas Ljungberg, Lunds Universitet.  
 
DET ANDRA AVSNITTET handlar om demokratins genombrott och kris 
under 1900-talet, välfärdsdemokratins stabilisering efter 1945, demokratins 
utveckling de senaste 20 åren.  
Inledningstalare: professor Bo Stråth, Helsingfors Universitet.  
Kommentar: professor Sverker Gustavsson, Uppsala Universitet 
 
DET TREDJE AVSNITTET skall sammanfatta, diskutera brytpunkter i 
historien, ställa frågan om vi verkligen är inne i en ny situation. Kommer 
kapitalismen tämjas hårdare? Vad betyder den hotande miljökatastrofen? Vad 
betyder den nya ekonomisk-politiska världskartan?  
Inledningstalare: professor Göran Therborn, Cambridge University.  
Kommentar: professor Drude Dahlerup, Stockholms Universitet.  
Mötesledare: Carl Tham, ABF Stockholm  
 
The weird – fiktion och politik med China Miéville 



 
Några av er känner nog China Miéville som marxistisk rättsteoretiker, några 
känner honom redaktör på Historical Materialism, några som fantasyförfattare 
och några har kanske aldrig hört talas om honom alls. Vi på CMS uppskattade 
innerligt hans Pashukanistiska rättsutläggning i Between equal rights, såväl som 
hans prisvinnande politiska fantasy i King Rat. Med anledning av hans samtal på 
London Graduate School om ”politics and the weird – hauntology” passar vi på 
att tipsa om en mängd olika saker som China Miéville deltagit i och som är läs- 
och lyssningsvärda. Hauntology är för övrigt ett sätt att analysera samhället 
utifrån föreställningar om spöken, minns t.ex. Derridas Spectres of Marx. 
Lyssna här om Politics and the weird: 
http://backdoorbroadcasting.net/2011/03/the-weird-a-discussion-of-fiction-and-
politics-with-china-mieville/ 
Lyssna här om Marxism and monsters: 
http://www.radio-rouge.org/Users/resistancemp3/marxism-and-monsters-china-
mieville.mp3 
Lyssna här om marxistisk rättsteori:  
http://www.radio-rouge.org/Users/resistancemp3/a-marxist-approach-to-
international-law-china-mieville.mp3 
 
Indiska 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, sedan ungerska marxister och nu har turen kommit till de indiska 
marxisterna. 

 



En av Indiens främsta marxister var E.M.S. Namboodiripad (1909-1998), ett 
utmärkt exempel på den sällsynta kombinationen av politisk aktivist och 
rörelseintellektuell i samma person. I delstaten Kerala ledde han år 1957 
världens första parlamentariskt valda kommunistiska regeringen och 
genomförde viktiga land- och utbildningsreformer. Han skrev flera texter i 
marxistisk teori, historiematerialistiska analyser av Indien och var även aktiv 
som journalist fram till sin död. Ett sentida exempel på hans kolumn kan 
läsas här: 
http://www.flonnet.com/fl2701/stories/19951201172.htm 
Se även: http://www.newasiabooks.org/publication/history-society-and-land-
relations-selected-essays 

	  
	  

Irfan Habib är en av Indiens främsta historiker och spelade en central roll i 
skrivandet av Indiens historia underifrån såväl som analysen av dess 
förkapitalistiska samhällen. Han intervenerade i en internationell debatt om 
förkapitalistiska och feodala produktionssätt initierad av Althusserianska 
historiker. En kortare artikel om den brittiska imperialismen i Indien finns 
här:	  
http://www.flonnet.com/fl2412/stories/20070629006501100.htm	  

Habib har även skrivit en kritik av den postkoloniala literaturkritikern 
Edward Said:	  
http://www.isj.org.uk/index.php4?id=141	  
Se även: http://www.vedamsbooks.com/no15031/agrarian-system-mughal-
india-15561707-irfan-habib 

 

Den marxistiska ekonomen Utsa Patnaik har skrivit om agrara frågor i 
industrialiserande länder i över 30 år. Ett perspektiv som är oundgängligt för att 
kunna motverka de stigande riskerna för globaliserade matkriser, det krävs en 
analys av bondeklasserna i lågt industrialiserade länder och deras relation till 



den globala politiska ekonomin. Ett exempel kan ni läsa här:	  
http://www.monthlyreview.org/090727patnaik.php 
Och en intervju återfinns här: 
http://www.pragoti.org/node/4181 
Se även: http://www.threeessays.com/titles.php?id=32 

 

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. 

 
 


