nyhetsbrev 2011 09 14
centrum för marxistiska samhällsstudier

en bred och levande vänsterdebatt med förankring i marxistisk idétradition

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 vänsterdiskussion.
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.
Vi tar tacksamt emot tips och information om kommande arrangemang, från hela landet och utomlands.
Maila oss allt som kan vara värt att sprida.
Vi ﬁnns även på Facebook, för dig som begagnar dig av denna informationskanal.

i detta nyhetsbrev:

två nya nummer av socialistiskdebatt
evenemang i göteborg:

studiecirkel: läs kapitalet! 15 sep
film: alan sekulas the forgotten space, 5 okt
möt vänsterpartiets partiledarkandidater, 14 nov
evenemang i stockholm:

cms och brand möter free assosciation, 18 sep
seminarium: bilden av latinamerika i västmedia, 24 sep
salong fronesis V: tema kritik, 29 sep
tankeverket x2: laclau & mouffe och fisher, 15 och 29 sep
cms tipsar:

läsvärda bloggar - cms är din guide i nätdjungeln
sökbart jobb - förlagschef på prisma
sevärd film - ockupanterna av fredrik carlsson
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två nya nummer av socialistiskdebatt är på väg
Först ut är #198 - Världens bästa och mest jämlika vård?
Sverige har kanske världens bästa sjukvård. Men ojämlikheten i vården växer. Inte minst i takt med att
vinstintressen och vårdval brett ut sig, har vården allt mer kommit att fördelas mer efter efterfrågan och
plånbok. Och mindre efter behov. I detta nummer av SocialistiskDebatt beskriver vi denna utveckling och
försöker visa på möjligheter att bryta den.
Numret har tillkommit som en del av vänsterpartiets kampanj för världens bästa sjukvård och ger både
bränsle och argument i debatten om vår gemensamma välfärds eventuella framtid. Numret kommer att
ﬁnnas i Föreningen Sveriges Kulturtidskrifters monter på bokmässan i Göteborg, där du även har chansen
att träﬀa några av redaktionsmedlemmarna.
Därefter kommer #199 - Feministiska strategier för att återta initiativet
Vad hände med feminismen efter valet 2006? Brann den upp samtidigt med Gudrun Schymans
hundralappar eller talar de feministiska rösterna med så låg volym att de inte hörs? Det kommande numret
av SocialistiskDebatt handlar om feministiska strategier. Vad som krävs för att formulera en feministisk
politik. Om att våga prioritera och om organisering. Om att säga som det är – att feminism handlar om
att fördela om makt och resurser. En feministisk kamp exkluderar inte – den är anti-rasistisk och
icke-heterosexistisk. Den feministiska kampen handlar inte om enskilda individers välbeﬁnnande,
utan om strukturer som måste förändras.
Numret är beräknat att landa på tidningshandlarnas diskar lite längre fram i höst.
Dessutom ﬂaggar redaktionsgruppen för att jubileumsnumret #200 kommer innebära en rejäl
tillbakablick, med gamla redaktörers urval av artiklar från hela tidningens utgivning.
SocialistiskDebatt satsar även på nätet. En ny hemsida med ett rejält tilltaget artikelarkiv är under konstruktion och kommer även den lanseras under hösten.

evenemang i göteborg

studiecirkel: läs kapitalet!

torsdag 15 september, klockan 18.00-21.00, abf:s lokaler, järntorget
Den 15:e september drar CMS-Göteborg igång den sedvanliga studiecirkeln kring Karl Marx “Kapitalet.
Första boken”. Bjud in alla som ni tror kan vara intresserade! Vi brukar använda oss av Mats Dahlkvists
bok “Att studera Kapitalet: Första boken” som sekundärlitteratur. Valet av sekundärlitteratur kan diskuteras, men Dahlkvist har fungerat bra tidigare år.
Inga förkunskaper behövs, det räcker med att vara intresserad och beredd att lägga några timmar på läsning inför varje cirkelträﬀ.
Vid frågor, kontakta Mattias på 0701-48 79 12 eller mattias.johanneberg@gmail.com
Klockan 18.00-21.00
ABF:s lokaler
Södra Allégatan 1B
Järntorget, Göteborg
Cirkelavgift: 100kr. Det är för att CMS ska kunna anordna ﬂer trevliga evenemang.
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evenemang i göteborg:

film: the forgotten space av alan sekula & noel burch

onsdag 5 oktober, klockan 18.00 på sjöfartsmuseet, stigbergstorget, göteborg
Se konstnären Allan Sekula och ﬁlmaren Noel Burchs prisbelönta ﬁlm från 2010. En dokumentär som
undersöker handeln och handelssjöfartens roll i en global värld. Filmen bygger på intervjuer, stillbilder och
arkivmaterial.
Sekula och Burch beskriver själva sin arbete såhär:
Vår handlar om globlaiseringen och havet, ”den glömda platsen” i vår modernitet.
Först och främst, globaliseringen är den multinationella företagsekonomins penetration av varje skrymsle och vrå
av livet. Det är den senaste inkarnationen av ett imperativ, länge accepterad som en livsnödvändighet, även före
den tid då ekonomi kunde hävda att det var en vetenskap. Protokapitalismens första princip: marknader måste
utökas genom handel med utlandet, annars kommer de stagnera och dö. Eller, som William Petty, den mest soﬁstikerade försvararen av 1600-talets merkantilism, beskrev det; ’Det ﬁnns mycket mer att tjäna på manufaktur
än åkerbruk, mer på handelsvaror än på manufaktur. En sjöman är de facto värd tre lantbrukare.’
OBS! Endast på engelska. Förbokning möjlig på tel. 031-368 35 50.
Begränsat antal platser. Ingår i entrébiljett på 40 kr (årsbiljett).
Se trailern här:
http://www.theforgottenspace.net/

ur The forgotten space, 2010
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evenemang i göteborg

utfrågning av vänsterpartiets partiledarkandidater

måndag 14 november, klockan 17.00-21.00, kongressalen, folkets hus, järntorget
Runt om i Vänsterpartiet pågår en livlig och öppen debatt om vem eller vilka som ska få förtroendet
att leda Vänsterpartiet efter partikongressen i Uppsala 5-8 januari 2012.
Vänsterpartiet Göteborg arrangerar en öppen utfrågning av personer som nominerats och kandiderar till posten som partiordförande för Vänsterpartiet.
Utfrågningen kommer att vara öppen för alla medlemmar i partidistriktet samt allmänheten och
media. Den äger rum efter nomineringsstoppet 5 oktober så att samtliga som accepterat nominering
kan bjudas in till utfrågningen.
Du kan ställa din fråga till partiledarkandidaterna genom att fylla in vår frågeblankett på Vänsterpartiet Göteborgs hemsida (http://goteborg.vansterpartiet.se/kongress-2012/frageblankett/) eller
posta dina frågor på eventets vägg. Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan komma i
kontakt med dig inför utfrågningen.
Klockan 17.00-21.00
Kongressalen, Folkets Hus, Järntorget
Olof Palmes Plats
Järntorget, Göteborg

evenemang i stockholm

en indignerad kväll: cms & brand möter free assosciation
söndag 18 september, klockan 17.00, hemliga trädgården, Johannesbergsgatan 6
t-bana: midsommarkransen, stockholm

Vi ser en ﬁnansiell tsunami komma emot oss. I resten av världen har torgockupationer, stormöten
och strejker följt i ﬁnanskrisens spår. Är vi redo att agera?
Det krävs ofta det lilla extra för att en protest ska lyfta, för att gnistan ska tända präriebranden. Vad
skiljer de aktioner som får gensvar och sprids som en löpeld från de som tystnar? Hur kan aktioner
fungera som stunder av överskridande, där vi når bortom våra gränser.
Free Association besöker Hemliga Trädgården och kommer att prata på temat “Austerity and AntiAusterity: UK and Scandinavian Resonances”. Vilka lärdomar kan man dra från de engelska krisprotesterna och brinnande upploppen i London. Och hur kan vi agera här i Sverige?
Free Association är en vängrupp/studiecirkel/skrivande kollektiv från Leeds i norra England och
utgör halva redaktionen för tidningen Turbulence. Flera av deras texter ﬁnns publicerade i samlingen
Moments of Excess, varav ﬂera ﬁnns på svenska i nyutkomna antologin I stundens hetta (Roh-nin
förlag) och tidningen Brand.
Under kvällen kommer även nya numret av Brand (nr 3, 2011) presenteras, med temat De indignerade och krisprotesterna.
Kvällen arrangeras i samarbete mellan Free Association, tidningen Brand, Hemliga trädgården och
Centrum för marxistiska samhällsstudier.
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evenemang i stockholm

seminarium: bilden av latinamerika i västerländska medier
lördag 24 september, klockan 12.00-17.00, abf-huset, t-bana: rådmansgatan

CMS, Venezuelanätverket Resolver och Latinamerikagrupperna bjuder tillsammans med ABF in till
ett seminarium om bilden av Venezuela och Latinamerika i Västvärldens medier.
Under dagen diskuteras:
• Den svenska och västmediernas rapportering
• Mediernas roll som opposition
• Ny medielagstiftning i Venezuela, Brasilien och Argentina
• Yttrandefrihet, det privata medieoligopolet och alternativ media.
Medverkar:
Kajsa Ekis Ekman (journalist)
Maria-Pia Boëthius (författare och journalist)
Ernesto Arevalo (doktorand vid Örebro Universitet)
Pepe Viñoles (journalist, tidigare chefredaktör för Liberación)
Francisco Contreras (ordförande i Latinamerikagrupperna)
Internationella gäster:
Salim Lamrani (Frankrike)
Docent i Paris och ledamot i Centre de Recherches Interdisciplinaires
sur les Mondes Ibériques Contemporains (CRIMIC) vid Sorbonne
Marianela Urdaneta (Venezuela)
Doktorand i Audiovisuell kommunikation och kommunikatör
Eirik Vold (Norge)
Frilansjournalist och Latinamerikaexpert
Fri entré

evenemang i stockholm

salong fronesis V: tema - kritik

torsdag 29 september, klockan 18.00-23.30, Konsthall C, t-bana: hökarängen
Under hösten 2011 kommer Fronesis att i samarbete med ABF arrangera en samtalskväll på
Konsthall C i Hökarängen.Tanken är att skapa ett sammanhang där angelägna frågor kan diskuteras
under avslappnade former. Med hjälp av inbjudna gäster undersöks aktuella politiska frågor och
i bästa folkbildningsanda presentera teoretiska och estetiska arbeten som kan hjälpa oss att bättre
förstå vår samtid.
I Salong Fronesis V tar de sig an dessa frågor med utgångspunkt i Fronesis alldeles färska nummer
Kritik. Under kvällen undersöks också utgångspunkterna för de former av kritik som i dag förs fram
i den politiska debatten/den estetiska verksamheten/det intellektuella samtalet. Kvällen inleds med
ett panelsamtal med Anders Johansson (litteraturvetare och kritiker), Malin Rönnblom (statsvetare
och feministisk forskare) och Sharon Rider (ﬁlosof ). Leila Brännström modererar. Magnus Hörnqvist (Kriminolog och Fronesis-medarbetare) håller sedan ett kort föredrag om vad som är speciﬁkt
för den marxistiska kritiken. Kvällen avslutas med musik och samkväm.
Fri entré
Läs mer om senaste numret här: http://www.fronesis.nu/nummer/136/kritik
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evenemang i stockholm

tankeverkets höstprogram 2011

på södrateatern, mossebacke torg 1-3, t-bana: slussen, www.sodrateatern.com
Tankeverket fortsätter att arrangera fantastiska föreläsningar med världens stora namn inom samtidens politiska teori och ﬁlosoﬁ. Vi tipsar okritiskt om alla deras föredrag och vet att det kommer bli något av det intressantaste som händer i Stockholm i höst. För läsare av nyhetsbrevet som
bor runt om i landet, fundera över ett stockholmsbesök i samband med något av dessa föredrag.
Höstens föreläsningar ges på engelska.
Förköp rekommenderas som vanligt starkt. Biljetter köpes på Södra teaterns hemsida:
http://www.sodrateatern.com eller genom att ringa deras biljettkassa på telefon 08 – 531 99 490.
torsdag 14 september, klockan 19.00, stora scenen

demokrati och populism - är de förenliga?

chantal mouffe, ernesto laclau och peo hansen
I var sin föreläsning och i ett efterföljande samtal med statsvetaren Peo Hansen kommer Ernesto
Laclau och Chantal Mouﬀe att diskutera den demokratiska politikens populistiska dimension.
I dagens politiska vokabulär används adjektivet ”populistisk” uteslutande som ett skällsord, och
populistiska partier framställs som ett hot mot demokratin. Man säger att det populistiska förhållningssättet kännetecknar extremhögern, och att politiska vänsterpartier följaktligen bör ta avstånd
från varje form av populism. Vad som behövs idag är framväxten av en vänsterpopulism som syftar
till att skapa en kollektiv vilja grundad i en kedja av överensstämmelser mellan olika demokratiska
krav.
Ernesto Laclau är verksam vid University of Essex.
Chantal Mouﬀe är verksam vid University of Westminster. Hon har tidigare gett ut boken Om det
politiska på TankeKraft förlag.
Peo Hansen är statsvetare vid Linköpings universitet.
torsdag 29 september, klockan 19.00, kägelbanan

kapitalistisk realism

mark fisher och samira ariadad
I sin bok Kapitalistisk realism beskrev Mark Fisher några av de politiska, aﬀektiva och psykologiska
konsekvenserna av den utbredda föreställningen att det inte ﬁnns något alternativ till kapitalismen.
Fisher menade att i ett sammanhang där yrkeslivet och medierna i allt högre grad domineras av
näringslivets krav och antaganden, blir allt motstånd mot det nyliberala styret utmålat som “orealistiskt”. I denna situation, där känslor av maktlöshet mer och mer tas för givna, identiﬁerade Kapitalistisk realism framväxten av nya patologier, såsom “hedonstisk depression” och “reﬂexiv impotens”.
Boken skrevs i samma stund som bankkrisen bröt ut. Fisher kommer i denna föreläsning att reﬂektera kring hur ﬁnanskrisen – och reaktionerna på den – har påverkat den ideologiska konﬁguration
som beskrevs i boken. Vilken form tar sig den kapitalistiska realismen år 2011?
Föreläsningen följs av ett samtal mellan Samira Ariadad med Mark Fisher.
kommande tankeverket-arrangemang | läs mer på http://www.tankeverket.com

kan vi fortfarande tala om demokrati?
jaques rancière och kim west - måndag 24 oktober

kapitalets gåta

David Harvey och Catharina Thörn - måndag 14 november

strategier på väg mot det etiska

TANKE
VERKET

gayatri chakravorty spivak och mikaela lundahl - söndag 4 december
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läsvärda bloggar - cms är din guide i nätdjunglen

från kairo till världen

http://kairotillvarlden.blogspot.com/
Per Björklund, frilansjournalist och informationssekreterare på vänsterns internationella forum,
bloggar om Nordafrika i allmänhet och Egypten i synnerhet. Bra sammanställningar av nyheter från
den arabiska våren, nu när medias sökarljus är riktade åt andra håll. Revolutionen i Egypten är på
intet sätt över, och vill man informera sig om vad som händer är denna blogg en bra ingång.

screened out

http://screened-out.blogspot.com/
Författaren Ivor Southwood, som tidigare i år kom ut med sin bok Non-stop Inertia, en rapport
från otrygghetens verklighet i ett Storbritannien där korttidskontrakt, bemanningsföretag och skeva
välfärdslösningar skapat ett fullständigt ﬂytande tillstånd för stora delar av den arbetande befolkningen. På sin blogg fortsätter Southwood sina rapporter från verkligheten, med svart humor och
mycket vrede om sin färd genom arbetsmarknadens institutioner som jobbcenter, rekryteringsbyråer
och företag med en uttalad ”smile-or-die management”-strategi.

på jobbet

http://padittjobb.wordpress.com/
En blogg driven av en grupp unga socialdemokrater, som beskriver sig själva som moderna marxister
och aktivister från arbetarrörelsen, såväl från fack, ungdomsklubbar och parti.
Exempel på innehåll är rapport från Handelskongressen, intervju med den kubanske redaktören
Rafael Henrnández och en artikelserie om Freuds idéer.
sökbart jobb

premiss söker ny förlagschef

Premiss är Arenagruppens uppdrags- och samarbetsförlag. De ger ut böcker åt organisationer och
företag, företrädesvis kring olika samhällsfrågor.
De söker en ny förlagschef och betonar att de är en idéburen organisation.
Sista ansökan är 15 oktober
Läs mer på http://www.premissforlag.se/2011/09/13/premiss-soker-ny-forlagschef/
sevärd film

Ockupanterna - husockpationernas historia i sverige
regi fredrik carlsson, produktion ordfront tv, 2011
2009 var det en våg av husockupationer i Stockholm. Den mest kända
var Aspuddsbadet. Den och ﬂer skildras i denna dokumentär, som också
jämför med en annan känd ockupation på 1970-talet, Mullvaden.
Vad är gemensamt? Vad skiljer då från nu?
Musik av bl a Stefan Sundström.
Filmen hade premiär i Stockholm i slutet av mars, och även visats i
Nyköping och Göteborg.
Se ﬁlmen gratis på http://vimeo.com/27617607
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