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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.
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cms-stockholm dissekerar reformismen

CMS Stockholm har i en längre studiecirkel undersökt reformismen som poltisik strategi. Analysen
presenteras nu iform av texten Reformismens omöjligheter. Deras programförklaring från baksidan av
pamﬂetten lyder som följer:
“CMS-Stockholm tecknar i följande korta sammanställning grunddragen i en marxistisk kritik av
den socialistiska reformismens inneboende begränsningar. Ofta ställs den saktmodiga reformismen i
motsättning till mer radikala krav, som möjliga i motsättningen till det önskvärda.
Många socialdemokrater önskar en radikal omvandling av samhället, men eftersom de ser den omvandlingen som omöj- lig i nuläget vänder de sig istället till det möjliga - reformerna.
Vi vill härmed föreslå att det är just reformismens löften som idag ter sig omöjliga att infria på reformismens grund, något som därmed ställer oss inför den radikala samhällsomvand- lingen som det
möjligas konst.
En saktmodig reformism vore kanske önskvärd, men då den idag är omöjlig måste vi istället förespråka en mer radikal hållning.
Socialdemokratins kris är inte resultatet av ett ledarskap som förrått sina medlemmar, inte heller av
enskilda misstag eller tillfälligheternas spel. Det är ofrånkomliga konsekvenser av grundläggande
motsättningar i den reformistiska vägen till socialism – en problematik som varje radikal samhällsomvandling måste bemöta och övervinna.”
Vi uppmanar er, alla läsare av vårt nyhetsbrev, att lada ner fulltextversionen av texten på vår hemsida, läsa den, diskutera den och komma med kritik. Tanken är att den skall inspirera till samtal och
debatt.
Ladda ner texten >>

cms på socialistiskt forum 2011

10.00-18.00, abf-huset, sveavägen 41, stockholm
CMS storsatsar på Socialistiskt Forum i år. Förutom vårt vanliga bokbord, kommer vi arrangera tre
paneldiskussioner, en föreläsning och dessutom ha medlemmar engagerade i andra organisatörers
arrangemang.
Tyvärr har vi tvingats ﬂytta fram vårt seminarium om högerpopulsimen idag, med Ali Esbati och
Rasmus Fleishcer. Vi siktar på att kunna hålla det någon gång i vår istället.
Du hittar oss vid vårt bokbord, kom gärna förbi och prata med oss.

tidskriften arena söker ny chefredaktör
sista ansökningsdag 5 december
läs mer >>
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feministiska strategier

11.15-12.30, branting-salen
En paneldiskussion med Ulrika Vedin (LO), Ida Gabrielsson (Vänsterpartiet), Joa Bergold (LO) om
feministiska strategier för vänstern idag. Samtalsledare Jennie K Larsson (Socialistisk Debatt)
Var ligger fokus och var borde det vara? Med utgångspunkt i SocialistiskDebatts nummer om feministiska strategier.

vägar till makt - mellan dödlägen och stundens hetta

14.00-15.15, blidö/asperö-salen
Mathias Wåg, Roh-Nin förlag och Petter Nilsson, Socialistisk debatt, samt Jenny Lindal Persson,
tidigare informationschef på vänsterpartiet, samtalar om nyutgivna klassiska texter från sociala
rörelser och vänsterpartier från hela 1900talet. Vad har hänt? Vad är likadant? Vad lär de oss om
dagens strider?
SocialistiskDebatts redaktörer om Soc.Deb #201:
“Att föreställa sig en socialistisk morgondag och ta kompass riktning mot den är inte utopism, det
är tvärtom det enda bote medlet mot det som i dessa klassiska texter kallats opportunism. Ännu ett
ord som klingar ålderdomligt, men som syftade – inte på en person som skickligt utnyttjar vindarna
för att komma till sitt mål – utan en som blint seglar dit det för tillfället blåser. i den meningen är
den diskussion om opportunism som här förs fullständigt relevant idag, när såväl arbetarro�relsens
höger som vänster – mitt i den värsta kapitalistiska krisen på 70 år – står mer rådvill än kanske
någonsin förr.
Strategi utan taktik är utopism, taktik utan strategi är opportunism.
Det är inte minst därför vi vill återpublicera dessa texter. som ett led i den dialog som alltid genljudit i arbetarrörelsens organisationer och som borde leva vidare även i dagens debatt. de olika positioner som presenteras i dessa texter har alla blivit kött i form av partier och organisationer runtom i
världen som bär deras traditioner vidare.”
Redaktörens ord om I stundens hetta:
“Antologin I Stundens Hetta handlar om ett sökande efter vapen, vapen för klasskampen. Om
sökandet efter maktmedel och redskap som kan användas för sociala rörelser som strävar efter en
samhällsförändring. Om olydnad som utmanar gränser. Som avbryter ordergivningen, sätter käppar
i hjulet för maktutövningen, undandrar sig exploateringen. Vad är vår tids motsvarighet till fackföreningens generalstrejk? En generaliserad strejk!
I den här antologin ﬁnns 58 texter skrivna av autonoma aktivister mitt i en pågående kamp, mitt i
stundens hetta. Från Göteborgskravallerna fram till idag. Röster ur varje stor massmobilisering. Alla
handlar om att mitt i den brådskande situationen förstå vad som händer, vart man vill ta sig och
vilka medel som är eﬀektiva för att nå dit.”

arbetsförnedringen: en ideologianalys

16.30-17.30, husarö-salen
Sedan överﬂödssamhällets tillkomst har den teknologiska utvecklingen mer än tredubblat arbetets
produktivitet. Ändå har den arbetade tiden inte minskat. I ﬂera länder ser vi istället hur den generella arbetstiden ökar, hur arbetet töms på mening och hur staten blir en allt viktigare aktör i strävan
efter att ”skapa jobb”. Varför? Roland Paulsen ger sin analys av arbetsideologin och hur dess lager
alstrats genom protestantism, industrialism, arbetarrörelse och identitetspolitik.
Detta är den första delen i CMS föreläsningsserie om Arbete.
Övriga föreläsningar kommer presenteras på Socialistiskt Forum, så kom
förbi vårt bokbord och fråga oss.
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evenemang i göteborg:

läs david harvey i göteborg

Forum för Studier av Samtidskultur (FSSK) har sitt säte på Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet. Inom ramen för FSSK anordnas allt ifrån läsecirklar och halvdagsseminarium till
konferensdagar. De annonserar på sin Facebook-sida om en cirkelläsning av nyöversatta
Kapitalets gåta, av David Harvey. Anmälan görs i kommentarsfältet på Facebook-sidan, första träﬀen
är måndagen den 30 november.
Anmäl dig>>

evenemang i stockholm (och på nätet...)

tankeverket

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.

TANKE
VERKET

söndag 4 december, klockan 19.00

strategier på väg mot det etiska

gayatri chakravorty spivak och mikela lundahl
på södrateatern, mossebacke torg 1-3, t-bana: slussen, www.sodrateatern.com
Spivak är litteraturkritiker, teoretiker och professor på Columbia University. Hennes bok Can the
subaltern speak? är en postkolonial klassiker.
Mikaela Lundahl är idéhistoriker vid Göteborgs Universitet och kulturskribent.
Mer information kommer.
Föreläsningen 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.

lyssna på tankeverket

För er som inte haft möjlighet att ta er till Södra teatern i Stockholm för Tankeverkets föredragsserier, så har de nu publicerat ljudupptagningar från samtliga sina föredrag. Bara att surfa in och ta
del av dagens vänsterintellektuella superkändisar.
www.tankeverket.com >>
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nya nummer av socialistiskdebatt

#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.
#201 - vägen till makt - revolution till efterkrigstid
Klassiska texter om makt och maktövertagande. Kautsky, Gramsci, Wigforss, Luxemburg, Svensson.
SocialistiskDebatts redaktörer om numret:
“Att föreställa sig en socialistisk morgondag och ta kompass riktning mot den är inte utopism, det
är tvärtom det enda bote medlet mot det som i dessa klassiska texter kallats opportunism. Ännu ett
ord som klingar ålderdomligt, men som syftade – inte på en person som skickligt utnyttjar vindarna
för att komma till sitt mål – utan en som blint seglar dit det för tillfället blåser. i den meningen är
den diskussion om opportunism som här förs fullständigt relevant idag, när såväl arbetarro�relsens
höger som vänster – mitt i den värsta kapitalistiska krisen på 70 år – står mer rådvill än kanske
någonsin förr.
Strategi utan taktik är utopism, taktik utan strategi är opportunism.
Det är inte minst därför vi vill återpublicera dessa texter. som ett led i den dialog som alltid genljudit i arbetarrörelsens organisationer och som borde leva vidare även i dagens debatt. de olika positioner som presenteras i dessa texter har alla blivit kött i form av partier och organisationer runtom i
världen som bär deras traditioner vidare.”
Redaktionsgruppen förbereder som bäst jubileumsnumret #200, som kommer innebära en rejäl
tillbakablick, med gamla redaktörers urval av artiklar från hela tidningens utgivning.
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