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nyhetsbrev 2011 05 15
centrum för marxistiska samhällsstudier   en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

i detta nyhetsbrev:

1. susan george på nätet
evenemang:

2. vänsterpartiet storstockholms kafékväll, 8 juni
3. tankeverket x3, 23, 25 och 27 maj
boktips

4. nationalekonomi för vänstern, red. peter gerlach
5. ojämlikhetens nya geografi, david harvey
6. why marx was right, terry eagleton
7. how to change the world, eric hobsbawm
8. kapitalistisk realism, mark fisher
9. jobbtips: två lediga tjänster på arenagruppen

1. susan george på nätet
Missade du vårt Susan George-seminarium? Det finns på nätet. ABF spelade in hela seminariet och kom-
mer snart finnas tillgängliga på deras sida ABF-play. 

I panelerna deltog, förutom Susan George, även Kenneth Hermele, Annika Lillemets, Daniel Suhonen, 
Rikard Warlenius, Gunilla Andersson, Håkan A. Bengtsson, Agneta Stark, Kajsa Borgnäs, Ali Esbati, 
Håkan Sundberg, Stefan de Vylder och Britt-Louise Tillbom.

Seminarierna ligger i oredigerat format på följande adresser:

Ekonomisk hållbarhet:
http://88.83.48.34/videos/video/120/in/channel/11/

Social hållbarhet
http://88.83.48.34/videos/video/119/in/channel/11/

Ekologisk hållbarhet
http://88.83.48.34/videos/video/118/in/channel/11/

Centrum för marxistiska samhällsstudier är en obunden stiftelse som verkar i en öppen anda för att främja 
samhällsvetenskaplig forskning och studier i en marxistisk idétradition för att bidra till en bred vänsterdis-
kussion.

Genom vårt nyhetsbrev sammanfattar vi vad som händer inom vänsterns idédebatt med särskild betoning 
på marxistisk teori. Seminarier, debattkvällar, politisk radio, filmklipp på nätet och digitala texter – oavsett 
om det sker i CMS egen regi eller från någon annan så samlar vi ihop det och sprider det.

Ungefär en gång i månaden skickar vi ut vårt nyhetsbrev, anmäl dig genom att skicka ett mail till 
cms@cmsmarx.org.
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mailto:cms@cmsmarx.org
http://88.83.48.34/videos/video/120/in/channel/11/
http://88.83.48.34/videos/video/119/in/channel/11/
http://88.83.48.34/videos/video/118/in/channel/11/ 
http://88.83.48.34/videos/video/118/in/channel/11/ 
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evenemang

2. vänsterpartiet storstockholms kafékväll, 8 juni
Kafékväll med paneldiskussion: Efter Nederlaget, vad gör vi nu?
Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84, Stockholm

Vänsterparitet Storstockholm annordnar kafékvällar på Kafé Marx, med soppa och politiska samtal. Den 
8 juni håller Centrum för Marxistiska Samhällsstudier i en paneldiskussion med utgångspunkt det senaste 
numret av SocialistiskDebatt.

Var står vi och vad bör vi göra för att gå vidare?

I panelen bland andra: John Hörnquist, redaktör SocialistiskDebatt och ordförande i Vänsterpartiet Stor-
stockholm, Martin Hofverberg, ordförande för Tankesmedjan Konflikt

Soppan serveras 18.00, diskussionerna börja 18.30.

Arr: Vänsterpartiet Storstockholm och CMS

evenemang

3. tankeverket x3
Tankekraft förlag och Tankeverket har fullkomligt överträffat sig själva och arrangerar inte mindre än 
tre föredrag med internationella författare, statsvetaren Wendy Brown, världskändisen Judith Butler och 
kulturvetaren Sara Ahmed. Allt på Södra Teatern. Samma vecka!

Dessutom släpper de böcker av samma tre författare i samband med föredragen, man undrar hur de hin-
ner med allt. Det är en lyx för Stockholmarna att kunna höra föredrag av högaktuella teoretiker.

måndag 23 maj: 

Wendy Brown: “Civilisationens självbedrägerier: Jämlikhet, 
sekularism, tolerans”
klockan 19.00 på södra teatern, mosebacke Torg 1-3, Stockholm
Moderator: Devrim Mavi (chefredaktör för tidskriften Arena)

”Burkaförbud” har nu införts i Frankrike och Belgien, och föreslås samtidigt i en rad andra europeiska 
stater, inklusive delar av Tyskland och Spanien, Danmark, Nederländerna och den franskspråkiga delen av 
Kanada. I sin föreläsning på Södra Teatern frågar sig Wendy Brown vilka föreställningar om västerländsk 
sekularism som möjliggör ett sådant förbud, trots att det står i skarp konflikt med principer om kulturell 
pluralism, individens fria val och religionsfrihet. Genom att återvända till arvet efter den protestantiska 
reformationen hos Locke och Marx, och genom att undersöka hur det sekulära väst nu beskrivs av tänkare 
som Samuel Huntington, utmanar denna föreläsning de föreställningar om kulturell, religiös, könsmässig 
och civilisatorisk neutralitet som återfinns i hjärtat av dagens diskurs om västerländsk sekularism.
Wendy Brown är professor i statsvetenskap vid Universitetet i Berkeley, Kalifornien. Hennes senaste bok 
Inhägnade stater, avtagande suveränitet utkommer på TankeKraft förlag i maj 2011. 

OBS! Fler biljetter har släpts p.g.a. lokalbyte.

För mer information: 
http://www.facebook.com/event.php?eid=101574909918494&ref=ts

Besök även Södra teaterns sida om föreläsningen. Här kan ni även köpa biljetter:
http://www.sodrateatern.com/sv/Program-och-biljetter/Evenemang/TANKEVERKET7/TankeVerket4/
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onsdag 25 maj: 

judith butler: “towards a new politics of the street”
klockan 19.00 på södra teatern, mosebacke Torg 1-3, Stockholm
Moderator: Edda Manga (idéhistoriker vid Uppsala Universitet)

Judith Butler är en av vår tids mest namnkunniga politiska teoretiker och har under de senaste decenni-
erna haft ett stort inflytande på en rad akademiska fält. I en föreläsning och ett efterföljande samtal med 
idéhistorikern Edda Manga kommer Judith Butler att ta sin utgångspunkt i Hannah Arendts idéer om den 
offentliga sfären för att diskutera politiskt handlande, dagens proteströrelser och utövandet av rättigheter i 
motståndet mot antidemokratiska regimer. 

Judith Butler har genom sina studier i queerteori och politisk filosofi är en av vår tids viktigaste tänkare 
och kritiker. Hon är verksam som gästande professor vid Columbiauniversitetet i New York och aktuell 
med böckerna Osäkra liv och Krigets ramar. 

Edda Manga är idéhistoriker vid Uppsala universitet och forskningsredaktör för den nystartade webbtid-
skriften Feministiskt Perspektiv.

För mer information: 
http://www.facebook.com/event.php?eid=185400274823405

fredag 27 maj: 

sara ahmed: “rasism, vithet och mångkultur som fantasi”
klockan 19.00 på södra teatern, mosebacke Torg 1-3, Stockholm
Moderator: Ulrika Dahl (kulturantropolog och lektor i genusvetenskap på Södertörns högskola)

I en föreläsning och ett efterföljande samtal med Ulrika Dahl kommer Sara Ahmed att diskutera vithetens 
hegemoni och mångkultur som fantasi.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 icke-vit kropp undersöker Sara 
Ahmed hur vithet blir världslig, hur vithet är resultatet av en rasifiering som skapar ramarna för vad krop-
par ”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. 

OBS! Fler biljetter p.g.a. lokalbyte.

För mer information: 
http://www.facebook.com/event.php?eid=138576016202865

Besök även Södra teaterns sida om föreläsningen. 
Här kan ni även köpa biljetter:
http://www.sodrateatern.com/sv/Program-och-biljetter/Evenemang/TANKEVERKET7/TankeVerket6/
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boktips
Snart är det sommar. För vissa betyder det sköna dagar i hängmattan med en deckare, men CMS vill gärna 
slå ett slag för en rad nyutkomna böcker som lite mer matnyttiga komplement till den lättuggade under-
hållningslitteraturen. 
Vi tipsar om var du kan inhandla böckerna. Samtidigt vill vi gärna påminna om att de flesta säkerligen går 
att beställa från ditt lokala bibliotek - kanske den sista bastionen för det allmänna i vårt samhälle, väl värd 
ett besök om du inte varit där på länge.

4. nationalekonomi för vänstern red. peter gerlach
Vänstern har länge talat alldeles för lite om ekonomi, det verkar vara ett påstående som många håller 
för sant. För att råda bot på detta har civilekonomen Peter Gerlach samlat texter från 12 unga eko-
nomer i ett försök att visa på nationalekonomins användbarhet för vänstern idag. 

Boken släpptes i april, och har skapat en del intressant debatt redan. 

Stefan de Vylder ger exempelvis en kritik av boken, med en nostalgisk inledning. 
Dessutom bra debatt i kommentarfältet.
http://ekonomistas.se/2011/04/07/stefan-de-vylder-nationalekonomi-for-vanstern/

Lars Pålsson Syll, professor i samhällskunskap på Malmö högskola, tar debatten vidare till sin blogg. 
Även detta inlägg väl värt att läsa, med en spirande diskussion bland kommentarerna.
http://larspsyll.wordpress.com/2011/05/05/nationalekonomi-for-vanstern-no-way/

Dessutom hölls en paneldiskussion om boken, som då fortfarande var på manusstadiet, på Socialis-
tiskt Forum i Stockholm. Detta spelades in av ABF, och finns på deras sida ABFplay:
http://abfplay.screen9.tv/#tQWVtsLyc7mB8bimk8qNrg

Kataförlag:
 http://kataforlag.se/?page_id=6

5. why marx was right terry eagleton
Litteraturprofessorn Terry Eagleton har tagit tio av de vanligaste kritiska kommentarerna mot Marx, 
som en daterad teoretiker, och metodiskt besvarat dem för att påvisa hur hans analyser i allra högsta 
grad är gällande för dagens samhälle. Eagleton är underhållande, bitvis på gränsen till hurtig. Men 
han visar på Marx giltighet som tänkare och som kapitalismens främste kritiker. 

Mattias Hagberg har recenserat den i Göteborgsposten:
http://www.gp.se/kulturnoje/litteratur/1.605590-terry-eagleton-why-marx-was-right

6. Ojämlikhetens nya geografi david harvey
Fronesis har givit ut en samling med texter av David Harvey i svensk översättning. Ojämlikhetens 
nya geografi - texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen. Harvey är 
säkert känd för många er som läser CMS nyhetsbrev, han är professor i antropologi och kulturgeo-
grafi vid City University of New York och en engagerad samhällsdebattör. 

Bokens texter är valda med tanke på hans reflektioner kring rummet och platsens betydelse. Harvey 
ser staden som den mest betydelsefulla materialistiska manifestationen av det kapitalistiska samhäl-
let, en plats med potential för förändring. Han analyserar miljonprogrammens politik, imageska-
pande och marknadsföring av städer (som The capital of Scandinavia eller go:teborg) med kritisk 
blick och visar att detta är en av arenorna där den politiska kampen pågår för fullt. Passande nog 
släpptes den i samband med Stadskampsveckan i Stockholm. Texterna kommer dels från antologier 
och dels artiklar publicerade i New Left Review och utgör en helhet väl värd en närläsning, kanske 
rent av en studiecirkel?

Fronesis:
http://fronesis.nu/buy
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7. how to change the world eric hobsbawm
Historiken Eric Hobsbawm har mellan åren 1956 och 2009 publicerat en rad artiklar och essäer om 
Marx, Engels och marxism. Flera av dessa finns nu samlade i den nyutkomna boken How to change 
the world, som givits ut på förlaget Little, Brown. 

Hobsbawm historiserar Marx och Engels tänkande, letar efter deras influenser bland kväkar-rörelsen 
och Machiavelli, den franska revolutionen och den tyska filosofin. Han skriver i sitt förord att han 
sammanställt boken eftersom han hoppas kunna hjälpa läsarna att reflektera över frågan vad marx-
ism och mänsklighetens framtid kommer vara i det tjugoförsta århundradet. 

Andreas Malm recenserar den och ett flertal andra nyutkomna titlar på Aftonbladet Kultur:
http://www.aftonbladet.se/kultur/article12917578.ab

8. kapitalistisk realism mark fisher
Tankekraft förlag ger ut intressanta böcker i så hög takt att man knappt hinner med att läsa dem. 
Tidigare i vår kom en liten volym med titeln Kapitalistisk realism av Mark Fisher från bloggen 
k-punk, som vi tipsat om i tidigare nyhetsbrev. 

Fisher beskriver hur kapitalismen framhåller sig själv som det enda realistiska systemalternativet, 
politiskt och ekonomsikt. Han använder flitigt populärkulturella referenser, tar exempel ur sin egen 
vardag, som lärare, och analyserar de nya byråkratiska system som hela tiden byggs upp och förfinas 
för att kontrollera alla aspekter av våra yrkesliv och vardagsliv. 

Andreas Nuottaniemi recenserar den i Fria Tidningen
http://www.fria.nu/artikel/87972

Tankekraft Förlag:
http://www.tankekraft.com/bokhandel.php
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9. jobbtips: två lediga tjänster på arenagruppen
Arenagruppen söker en chefredaktör till tidskriften Arena, och en chef för Arenauniversitet och 
Arena Idés seminarier. Intresserad? 

Kika på: 
http://www.arenagruppen.se/text/2011/05/tva-lediga-tjanster-pa-arenagruppen

Sista ansökningsdag är den 31 maj.
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