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Nyhetsbrev från Centrum för marxistiska samhällsstudier
Startar på torsdag den 27 jan
Studiecirkel i Grundrisse av Karl Marx,
i urval och översättning av Sven-Eric Liedman

Nu är sista chansen att anmäla sig till studiecirkeln som drar igång på torsdag
med en planeringsträff. Det kommer då att finnas möjlighet att köpa boken ett
särskilt studiecirkelspris på 50kr. Det är alltså ingen läsning till första träffen.
Redan nu finns det över 40 intresseanmälningar via epost och Facebook (se länk
nedan) . Cirkeln kommer att hållas på Kafé Marx på Kungsgatan 84 i
Stockholm, men 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: Planeringsträff med obligatorisk närvaro, torsdag den 27
januari kl 18.00 på Kafé Marx, Kungsgatan 84 (in och genom gården).
Anmälan till: cms@cmsmarx.org eller via Facebook på
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/event.php?eid=166946953333109

Nästa vänster – Ingemar Lindberg

Vi har i tidigare nyhetsbrev tipsat om Arena Idés rapportserie Ny Tid som
innehåller flera intressanta perspektiv på vänsterns utmaningar. Vi vill särskilt
slå ett slag för Ingemar Lindbergs Nästa vänster – efter den nationella
klasskompromissens tid. När ni sedan läst den så rekommenderar vi att ni beger
er till ABF-huset på Sveavägen och lyssnar när Ingemar diskuterar samma
frågor tillsammans med t.ex. Jenny Andersson från Centrum för internationella
studier som ska ta upp behovet av en ny kapitalismkritik.
Marknadens makt och dess följder
Kapitalets makt och socialdemokratins förhållande till den moderna
kapitalismen. Kan finanskapitalet dompteras? Går det att skapa en annan balans
mellan kapital och demokrati/arbete? Vad kan göras nationellt/internationellt?
Vad betyder EU?
Ingemar Lindberg: En ny vänster- efter den nationella klasskompromissens tid
Jenny Andersson: Behovet av en ny kritik av kapitalismen
Leif Pagrotsky: Kommentar
Den offentliga maktens nedgång genom privatiseringar / avregleringar /
konkurrenspolitik. Följderna för demokratin.
Göran Rosenberg: Plikten, profiten och konsten att vara människa
Kajsa Borgnäs: Kommentar
Sverker Gustavsson: Slutord
Datum, Tid & Plats: Lördag 29 januari, kl 13.00 - ca16.30, ABF-huset,
Sveavägen 41. Entré 50 kr.

	
  

Radikal kulturpolitik?
De senaste veckorna har rapporterna om nedskärningar i det fria kulturlivet
avlöst varandra i massmedia. I sin drift att realisera den nationalekonomiska
vinstmaximerande människan uppmuntras kulturutövare att istället se sig som
entreprenörer eller tala snällt till näringslivet. CMS tar tillsammans med KSF
och ABF initiativ till ett samtal om hur vi kan slå vakt och flytta fram
positionerna.
Hur bedriver man radikal kulturpolitik med en borgerlig regering? Möt Berit
Högman (S), ordförande i Kulturutskottet och Bengt Berg (V), ledamot i
utskottet. Samtalsledare: Bengt Göransson.
Kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 50 kr
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?
Datum, Tid & Plats: Onsdag 26 januari, kl 13.00 - ca16.30, ABF-huset,
Sveavägen 41. Entré 50 kr.
Arrangör: CMS, KSF, ABF

En spännande vår med Tankeverket – återkomsten
Vi har tidigare tipsat om Tankeverkets utmärkta föreläsningsserier som på ett
förtjänstfullt sätt fyll tomrummet som Filosofibaren lämnat på Södra Teatern.
Nu är schemat för våren satt och följer här nedan. Under de seminarier som

behandlar en specifik författare har vi också länkat en text eller film – det är
dock författaren av nyhetsbrevet och inte Tankeverket som valt dessa.
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
Politiken och det politiska
Onsdagen den 16 mars, kl 19:00
Nina Björk, Leila Brännström och Kim West
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?
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.
Nina Björk är författare och kulturskribent. Hennes senaste bok är
avhandlingen Fria själar. Om ideologi och verklighet hos Locke, Mill och
Benedictsson.
Politikens subjekt
Tisdagen den 12 april, kl 19:00
Peo Hansen, Fredrika Spindler och America Vera-Zavala
Under de senaste decennierna har en rad av politikens gamla grundbegrepp –

folk, ras, nation, klass – hamnat i kris. Som följd har det gjorts en rad försök att
identifiera nya kollektiv som skulle kunna träda i deras ställe: tillfälliga
gemenskaper, mångfalder, multituder, etc. Hur ser de praktiska och teoretiska
förutsättningarna ut för att konstituera nya politiska subjekt idag?
Fredrika Spindler är docent i filosofi och arbetar vid Södertörns Högskola.
Hon har nyligen publicerat böckerna Nietzsche. Kropp, konst, Kunskap (Glänta
Produktion 2010) och Spinoza. Multitud, affekt, kraft (Glänta Produktion 2009).
Peo Hansen är statsvetare och docent vid Institutet för forskning om migration,
etnicitet och samhälle, Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på det
europeiska integrationsprojektet i vid mening.
America Vera-Zavala är dramatiker och författare, konstnärlig ledare för
Botkyrka Community Teater & Dans, var med och grundade Attac rörelsen
2001.
Politisk teori och aktivism
Torsdagen den 12 maj, kl 19:00
Sven-Olov Wallenstein, Lars Raattamaa och Edda Manga
I seriens avslutande samtal behandlas den klassiska frågan om förhållandet
mellan politisk teori och politisk praktik. Hur ser förhållandet ut mellan dessa
två sfärer? Vad innebär det att som intellektuell vara politiskt aktiv? Har de
intellektuella en särskild roll att spela, eller rent av ett särskilt ansvar, när det
gäller att verka för politisk förändring?
Sven-Olov Wallenstein är lektor i filosofi och estetik vid Södertörns högskola,
och chefredaktör för Site.
Lars Mikael Raattamaa har som författare och arkitekt sökt hur jämlikheten
uttrycker sig i form, hur bokstäver ord meningar hus städer producerar värde,
lika värde och olika värde..
Edda Manga är idéhistoriker vid Uppsala universitet och forskningsredaktör för
nystartade webbtidskriften Feministiskt Perspektiv.
Suveränitetens förvandlingar och de nya murarna
Måndagen den 23 maj, kl 19:00
Wendy Brown och Devrim Mavi
En föreläsning om statens makt och gränser i ett föränderligt politiskt landskap.
Vi lever i en tid som sägs präglas av fria flöden, allt öppnare gränser och en allt
närmare sammanbunden värld. Hur kommer det sig då att vi samtidigt ser en
explosionsartad utbredning av murar och barriärer längs samma nationsgränser
som påstås vara på väg att försvinna?

Wendy Brown är professor i statsvetenskap vid Universitetet i Berkeley,
Kalifornien. Hennes bok Inhägnade stater, avtagande suveränitet utkommer på
TankeKraft förlag i maj 2011.
Devrim Mavi är chefredaktör för tidskriften Arena.
Föreläsningen ges på engelska.
Se mer: http://vimeo.com/5599037
Mångkultur och skillnadstänkande
Onsdagen den 25 maj, kl 19:00
Judith Butler och Edda Manga
I en förläsning och ett efterföljande samtal med Edda Manga kommer Judith
Butler att diskutera mångkultur och skillnadstänkande i dagens politiska kontext.
Liberala friheter förstås numera som avhängiga en hegemonisk kultur, en som
kallas ”moderniteten”. Men vad händer när denna okritiska domän av ”kultur”,
som fungerar som en förutsättning för liberal frihet, i sin tur blir grund för att
sanktionera former av kulturellt och religiöst hat? Vad händer när frihet används
som ett tvångsinstrument som söker bevara Europa vitt, rent och sekulärt?
Judith Butler har genom sina studier i queerteori och politisk filosofi etablerat
sig som en av vår tids viktigaste tänkare och kritiker. Hon är verksam som
gästande professor vid Columbiauniversitetet i New York. Hon är aktuell med
böckerna Osäkra liv och Krigets ramar på TankeKraft förlag.
Edda Manga är idéhistoriker vid Uppsala universitet och forskningsredaktör för
den nystartade webbtidskriften Feministiskt Perspektiv.
Föreläsningen ges på engelska.
Se mer: Judith Butler och Girgio Agamben
http://www.youtube.com/watch?v=ySu0HYfx2VY
Rasism, vithet och mångkultur som fantasi
Fredagen den 27 maj, kl 18:00
Sara Ahmed och Ulrika Dahl
En föreläsning om vad vithet gör och hur vithet levs som bakgrund till
erfarenhet. Om vithet som verklig, materiell och levd.
Genom att dra nytta av sin egen erfarenhet av att bebo en vit värld som en ickevit kropp undersöker Sara Ahmed hur vithet blir världslig, hur vithet är resultatet
av en rasifiering som skapar ramarna för vad kroppar ”kan göra”.
Sara Ahmed är professor i Race and Cultural studies vid Goldsmiths College,
University of London. Hon är aktuell med boken Vithetens hegemoni på
TankeKraft förlag.
Ulrika Dahl är kulturantropolog och lektor i genusvetenskap på Södertörns
högskola.
Läs mer: Sara Ahmed svarar Slavoj Zizek

http://www.darkmatter101.org/site/2008/02/19/%E2%80%98liberalmulticulturalism-is-the-hegemony-%E2%80%93-its-an-empiricalfact%E2%80%99-a-response-to-slavoj-zizek/

Socialdemokratins kris – Ett perspektiv

Den svenska socialdemokratins framtid debatteras nu frisk såväl öppet på
debattsidor och arbetsplatser, även Svenskt Näringsliv var beredda att betala en
slant för att få ett ord med i laget. Nu när kriskommissionen är i full gång antar
vi att samtiden diskuteras friskt, så vårt bidrag blir att ge lite historiska
perspektiv. Till att börja med kan det finnas anledning att ifrågasätta den
officiella historieskrivningen enligt vilken svensk välfärd sakta med säkert
byggts upp i samförstånd genom ett reforminriktat SAP. Det gjorde t.ex. Göran
Therborn i ett forskningsprojekt på sjuttiotalet som resulterade ibland annat
denna artikel
Sverige före och efter socialdemokratin – en första översikt
http://www.arkiv.nu/Portals/0/pdf/Arkiv1516.pdf
Man kan också fråga sig om den klassiska högproduktivitetslinjen med
tillhörande ekonomisk politik ens är möjlig i en integrerad europeisk
budgetpolitik – som Magnus Ryner gör i
Tredje vägen inför verkligheten: Finanskrisen och socialdemokratin i
Europa
http://www.eurozine.com/articles/2010-04-27-ryner-sv.html
Man bör fundera en eller två gånger kring de teoretiska antaganden som ligger
bakom postkeynesianismen i sin nuvarande tappning, och även den
nykenynesianism som alltmer gjort sig gällande. Det gör bloggaren Spektrum i
en av många utmärkta artiklar som fått namnet
Några ord om reformism och postkeynesianism

http://spektrum.blogsome.com/2008/12/13/nagra-ord-om-reformism-och-postkeynesianism/
Slutligen anser vi att man alltid ska försöka spåra tankar tillbaka till källan för
att bäst förstå dem i sin helhet som de yttrar sig idag. Detta är inte första gången
denna kris uppstår, och i olika former har den diskuterats om och om igen. Den
klassiska debatten där den tar sitt ursprung är dock mellan Karl Kautsky, Eduard
Bernstein, Rosa Luxemburg och Lenin. Delar av det klassiska meningsutbytet
kommer att finnas med i ett kommande ”klassikernummer” av Socialistisk
Debatt. Men i väntan på det kan ni läsa hela debatten på svenska i digital form
på en sida som nog är bekant för de flesta
Den svenska avdelningen av Marxists.org
http://www.marxists.org/svenska/index.htm

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.
Antipode - radikal marxistisk geografi

Med geografen och marxisten David Harveys popularitet de senaste åren har det
kanske blivit mer uppenbart att marxismen alltid behöver en rumslig dimension,
och har mycket att lära av radikala geografer. Tidningen Antipode ger oss just
det, intressant artiklar om ackumulation och rumslighet, om ojämn utveckling
och migration etc. Det finns en mängd artiklar att hitta, men sedan två år tillbaka
kan man även se huvudtalen från deras konferenser
Se mer på:
http://www.antipode-online.net/podcasts.asp

Japanska marxister

I ett försök att komma ifrån den västerländska 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. Vi inleder med japanska marxister och
Kojin Karatani som ni ser på bilden ovan. Karatani är nu lite äldre än på bilden
men fortfarande högst aktiv inom politiken där han numer arbetar med att ta
fram alternativa ekonomiska modeller. Som marxist är han kanske mest känd för
sin bok Transcritique där han läser Marx genom Kant och från vilken Slavoj
Zizek lånade begreppet och titeln på sin senaste bok, The parallax view. Här
följer en föreläsning från Stanford
Se mer på: http://www.youtube.com/watch?v=OqPCs416b7E&feature=related
När man pratar om japanska marxister går det givetvis inte att bortse från UNOskolan som förmodligen är den mest kända marxistiska teoriströmningen. UNOskolan har främst ägnat sig åt den inriktning som kallas för värdeteori med
utgångspunkt i en hegeliansk läsning av Marx. Skolan har fått sitt namn från
Kozo Uno, mest känd för sin teori om asbtraktionsnivåer i Das Kapital där de
tre nivåerna; ”en ren teori” om kapitalet abstrakt sett och frikopplad från
historiska omständigheter, en mellannivå som tar sig an kapitalismens historiska
former, produktionssätt om man så vill, som merkantilism, laissez faire etc. samt
en tredje konkret nivå av specifik yttringar av kapitalism. En av Unos elever och
utan tvivel den i västvärlden mest kända japanska marxisten är Makoto Itoh
som deltog i en berömd debatt i Capital & Class och skriver regelbundet för
New Left Review. En introduktion med vidare lästips kan ni hitta här
Läs mer på:
http://books.google.se/books?id=q4QwNP_K1pYC&pg=PA365&dq=A+Diction
ary+of+Marxist+thought+T.+B.+Bottomore+marxist+economics+in+Jaoan&hl
=sv&ei=3U87TbKFCY6u8QOVm43zCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&re
snum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

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.

