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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.
Vi tar tacksamt emot tips och information om kommande arrangemang, från hela landet och utomlands.
Maila oss allt som kan vara värt att sprida.
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nyhetsbrevet ändrar utseende och upplägg

Kära nyhetsbrevsläsare,
Som ni kan se, är detta årets sista utskick lite annorlunda än de tidigare. Vi har försökt göra själva
ebrevet lite roligare, samtidigt som vi inte velat tumma på möjligheterna att t ex skriva ut en formgiven PDF-fil, eller skicka den vidare till kamrater, vänner och bekanta.
Skälet till det nya utseendet är att vi har lämnat Yahoogroups, som ofta har problem med bilagor och
skapar en del administration när vi vill lägga till nya prenumeranter. Med det nya systemet anmäler
man sig enkelt på vår hemsida, och avanmäler sig lika enkelt.
Det nya är att själva nyhetsbrevet ligger på vår hemsida för nedladdning. E-brev är att betrakta som
en löpsedel och nyhetsbrevet laddas hem genom att man klickar på någon av länkarna.
Vi vill gärna ha våra läsares tankar och funderingar, så hör gärna av er med ris, ros och förslag till
förbättringar.
Trevlig läsning
/CMS
evenemang i stockholm

cms serie om arbete

i samarbete med (och på) teater tribunalen, hornsgatan 92, t-bana: zinkensdam
Våren 2012 storsatsar vi i CMS tillsammans med Teater Tribunalen på en föredragsserie om arbete,
denna företeelse som så fullständigt dominerar våra liv och vårt tänkande. I en rad föredrag ska vi
vända och vrida på begreppet och presentera alternativ till arbetslinjens dogmatiska tankegods. Tanken är att föredragen kommer utgöra basen till ett nummer av Socialistisk debatt på temat.
På Socialistiskt Forum i november tjuvstartade vi med ett knökfullt föredrag av sociologen Roland
Paulsen med titeln Arbetsförnedringen: en ideologianalys. Ni som missade det, missade verkligen
något.
Vi arbetar med de sista detaljerna kring föredragshållarna och kommer skicka ut allt så fort vi har
alla bitar på plats.
Tills dess får ni lyssna på Sveriges Radios program Filosofiska rummet från 11 december i år. På
temat Meningen med arbetet samtalar Roland Paulsen, historikern Viktor Lundberg och nationalekonomen Anne-Marie Pålsson (som gav oss RUT-avdraget).
Lyssna på filosofiska rummet >>
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evenemang i stockholm

cms på abf: vart är världen på väg?

måndag 23 januari, klockan 18.00, abf-huset, t-bana: rådmansgatan
En global översikt av utvecklingstendenser, konflikter och sociala rörelser: Natoländernas kris, de nya
storekonomierna, Latinamerikas sociala experiment, ursprungsbefolkningarnas revolt, de arabiska
omvälvningarna, klassernas återkomst. Föreläsningen utgår från och uppdaterar talarens bok om
Världen, som kom på engelska i fjol och i vår kommer på svenska.
Göran Therborn är professor emeritus i sociologi vid University of Cambridge och en svensk
vänsterintellektuell sedan l960-talet.
Arr. CMS - Centrum för marxistiska samhällsstudier, ABF-Stockholm
Fri entré

evenemang i stockholm

tankeverkets höstprogram 2011

på södrateatern, mossebacke torg 1-3, t-bana: slussen, www.sodrateatern.com
Tankeverket fortsätter sin samtalsserie på Södrateatern. De har släppt namn och datum, och biljetterna går att köpa från Södra teaterns hemsida.
13 mars | att läsa Hegel
Kägelbanan, 19.00
Anders Burman, Anders Bartonek, Sven-Olov Wallerstein och Victoria Fareld

TANKE
VERKET

27 mars | det omstridda förhållandet mellan emancipation och jämlikhet
Södra teatern, stora scen, 19.00
Joan Wallach Scott och Peo Hansen
10 april | Krispolitik: Nya rättigheter och demokrati till vardags
Södra teatern, stora scen, 19.00
Bonnie Honig och Sofia Näsström
25 april | Vårt behov av Marx
Södra teatern, stora scen, 19.00
Terry Eagleton och Ola Sigurdson
8 maj | Styrandet av sig själv och andra
Kägelbanan, 19.00
Fredrika Spindler, Karl Lydén och Johan Sehlberg
15 maj | Människan vid världens ände
Kägelbanan, 19.00
Stefan Jonsson
30 maj | Icke-normal rättvisa
Södra teatern, stora scen, 19.00
Nancy Fraser och Leila Brännström
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.
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nätradio - nya vänsterprojekt
”Don’t hate the media, become the media” manade den amerikanske punklegenden Jello Biafra
på sin spoken word-platta från 2000-talets början. Här i Sverige har det länge varit ett uppenbart
problem att det saknas stora mediakanaler där vänstern kan få ta plats och våra frågor kan diskuteras
på allvar.
Men det rör på sig i undervegetationen. Under december har två två intressanta nätradio-projekt
startats, båda med bas i Stockholm.
Det ena är nätradiostationen www.planka.fm som drivs av den trafikpolitiska organisationen Planka.
nu. Radion är underuppbyggnad och sänder för tillfället mest musik uppblandat med jinglar och
små inslag. Men under nazistdemonstrationerna i Stockholm den 10 december, sände planka.fm
live under hela dagen. En lång rad intressanta intervjuer med gäster i studion och telefonintervjuer
med demonstranter från såväl LO, Ung Vänster och den ljudiska konspirationer från gatan knöt
ihop protesterna med en politiska agenda på ett lyckat sätt. Initierade samtal om högerpopulismens
framväxt och de nynazistiska organisationernas uppbyggnad gav tyngd till rapporteringen på ett sätt
som ingen av de stora medierna klarade av. Inslag och intervjuer ligger nu som podcasts för
nerladdning på planka.fm, eller så kan man lyssna på dem direkt på sidan.
De har ganska stora planer för 2012, deras sida är väl värd att besöka emellanåt. Dessutom är de
öppna för samarbeten, så har man idéer kan man höra av sig till dem.

Ett annat radioprojekt är podcasten Prekärt Moment, som släppt sitt första entimmes program.
Prekärt Moment är en del av projektet Prekariatet, som samlats kring en webbsida,
www.prekariatet.se. De beskriver sig själva som ”ett projekt runt osäkert liv och arbete. Vi vill vidga
utrymmet för förståelse och politisering av osäkerhet, fram tills nu ett icke-ämne för den etablerade,
självutnämnt politiska maktsfären. Denna sida är ett första försök att samla och sprida vår gemensamma politiska, intellektuella och konstnärliga medieproduktion för att skapa rum för ämnet.”
Det första programmet innehåller intervjuer med Roland Paulsen, Mark Fischer, engelska aktivistgruppen Free Association, anti-ombildningsnätverket Rätt att bo som talar om ombildningskampanjerna i Stockholms förorter och filmkritikern Miriam von Schantz som gör
ett inlägg om hur osäkra livssituationer skildras i svensk film.
Podcasten är proffsigt utförd, mycket hög teknisk kvalitet och ett politiskt
innehåll som inte hörts på länge i landet. Ladda hem och njut.
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Nytt på bokfronten

mikael nyberg: det stora tågrånet

Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontaktledningar. Haverier. Dödsolyckor.
Den svenska järnvägen är i kris. Och det beror inte främst på snön. Tågtrafik kräver samordning och
planering. Men svenska politiker bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med
marknadsmekanismer.
Arbetskamrater som förr löste problem tillsammans sitter nu på var sin sida i gräl om paragrafer i affärskontrakt. Det blir fler och fler administratörer, färre och färre järnvägare ute på spåren. Fuskjobb
ersätter yrkeskunnandet i underhåll av spår och vagnar, och tåg blir stående i timtal ute i spåren för
att fungerande beslutsgångar brutits sönder. För personalen i vagnarna gäller det att le och se ut att
trivas i ett tilltagande kaos.
Modellen med fri konkurrens på spåren övergavs redan i järnvägens barndom. Nya försök i Storbritannien fick katastrofala följder. Men svenska politiker framhärdar.
Det stora tågrånet är den första stora granskningen av tågkaoset. Mikael Nyberg gräver i dokumenten och talar med banarbetare, tågmästare, städare, lokförare och tjänstemän. Det finns ett samband,
upptäcker han, mellan järnvägens sönderfall och de finansiella bubblorna.
Kajsa Ekis Ekman recenserar Det stora tågrånet i Dagens Nyheter >>

terry eagleton: varför marx hade rätt

Denna bok tipsade vi om i ett tidigare nyhetsbrev, men nu finns den översatt till svenska.
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.
Genom att analysera tio vanliga invändningar mot marxismen - att den leder till politiskt tyranni,
att den reducerar allting till det ekonomiska, etc. - visar han steg för steg vilken sorglig förvanskning
av Marx tänkande som dessa argument bygger på. I en värld där kapitalismen har skakats i grunden
av flera allvarliga kriser är Varför Marx hade rätt lika aktuell och viktig som den är utmanande och
rättfram.
Rasmus Landström har recenserat Varför Marx hade rätt i Uppsala Nya Tidning >>

nina power: den endimensionella kvinnan

Vart har alla intressanta kvinnor tagit vägen? Skulle man lita på samtidens porträtt av kvinnligheten
kulminerar dess åstadkommande i ägandet av dyra handväskor, en massagestav, ett jobb, en lägenhet
och en man – troligtvis i den ordningen. Hur hamnade vi här? Nådde begären hos nittonhundratalets kvinnliga frigörelse sin fulländning i och med shopparens paradis av ”snuskigt” självdaltande,
playboysmycken och bikinivaxningar? Att höjden av en antagen kvinnlig frigörelse sammanfaller så
pass väl med konsumism är ett sorgligt tecken i en politiskt medioker tid.
Nina Powers sågar det hon kallar ”upptempofeminismen” och ser kopplingar till den med kvinnors situation på arbetsmarknaden, där ”kvinnlig pragmatism och kvinnors förväntade känslighet
översätts smidigt till färdighetsförvärv och självutveckling. Projektarbete säljs in som en form av
frigörelse, den goda formen av flexibilitet, med den fördelen för bemanningsagenturen och företaget
att arbetaren aldrig kommer att veta vilka hennes ’kollegor’ är.”
Nina Power är universitetslektor i filosofi vid Roehampton University
och driver bloggen Infinite Thought >>
Natalie Hanman recenserar Den endimensionella kvinnan i The Guardian >>
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nytt på bokfronten, forts.

ivor southwood: prekariatet 2.0

I den rådande kulturen av korttidsanställningar, flexibilitet och konstant rörlighet tycks vi ständigt vara på väg någonstans utan att egentligen komma ur fläcken. I såväl vårt privatliv som våra
yrkesroller uppmanas vi att oupphörligen sträva efter självförverkligande och framgång, samtidigt
som samhällsstrukturen berövar oss förutsättningarna för att lyckas och skuldbelägger individen när
drömmarna inte infrias.
Utifrån egna erfarenheter som disciplinerad jobbsökare och prekär tillfälliganställd på dagens
avreglerade arbetsmarknad belyser Ivor Southwood med skärpa och briljans den rigida verklighet
som ligger bakom retoriken om flexibilitet och individuella valmöjligheter. Genom att rycka upp oss
ur vår ideologiska dvala vill han peka på de möjligheter till motstånd och alternativ som trots
allt yppar sig för den prekära arbetaren.
Ivor Southwood driver bloggen Screened Out >>
Fredrik Edin recenserade boken i somras på sin blogg Skumrask >>
Recension av Prekariatet 2.0 i Arbetarbladet >>

jobb att söka

projekthandläggare, lo-tco biståndsnämnd

sista ansökningsdag 28 december
LO-TCO Biståndsnämnd söker just nu en handläggare för verksamhetens samarbetsprojekt inom
offentlig sektor som svenska och globala fack driver i olika regioner samt bevaka sektorn utifrån
olika tematiska och geografiska områden.
Tjänsten är placerad i Stockholm och innebär flera utlandsresor om året. Beräknad tillsättning är 1
februari 2012. Kollektivavtal med Handelsanställdas förbund finns.
LO-TCO Biståndsnämnd är svensk fackföreningsrörelses organisation för bistånd och internationellt samarbete. Organisationen arbetar med att genom fria och demokratiska fackförbund runt om
i världen stärka de mänskliga rättigheterna i arbetslivet globalt och utrota fattigdomen. Verksamheten omfattar ca 120 utvecklingsprojekt och 40 informationsprojekt samt omsätter ungefär 100
miljoner kronor varje år. Organisationen är en del av världens största folkrörelse, den fria fackföreningsrörelsen, med 175 miljoner medlemmar globalt. För mer information:
Ansökan ska vara LO-TCO Biståndsnämnd tillhanda senast den 28 december:
E-post: info@lotcobistand.org, eller
LO-TCO Biståndsnämnd, Upplandsgatan 3, 111 23 Stockholm
mer information
Christer Wälivaara, kanslichef, 070-388 00 13
Patrik Bergvall, facklig företrädare, 070-288 42 99
http://www.lotcobistand.org/ledig-tjanst-projekthandlaggare
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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?
Detta numer 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.
# 200 - jubileumsnumret
Detta är SocialistiskDebatt #200. Politiska kulturtidskrifter trycks ofta i små upplagor. De läses av relativt få, men kan ändå ha stor betydelse, om än inte omedelbart
avläsbar.

200

SocialistiskDebatt
Nummer 200

Pris 65 kronor

Utges av CMS, Centrum för marxistiska samhällsstudier

Det handlar om ett långsiktigt och långsamt verkande arbete, men lika fullt ett arbete
som är oundgängligt för varje systemkritisk rörelse. För att fira detta arbete, återpublicerar vi här ett urval artiklar sedan starten
1967, utvalda av tidskriftens nuvarande och tidigare redaktörer.

Detta är SocialistiskDebatt #200. Politiska kulturtidskrifter trycks ofta i små upplagor. De läses av
relativt få, men kan ändå ha stor betydelse, om
än inte omedelbart avläsbar. Det handlar om ett
långsiktigt och långsamt verkande arbete, men
lika fullt ett arbete som är oundgängligt för varje
systemkritisk rörelse. För att fira detta arbete,
återpublicerar vi här ett urval artiklar sedan
starten 1967, utvalda av tidskriftens nuvarande
och tidigare redaktörer. Den vänster som inte
förstår sin samtid är dömd att förlora slaget
om framtiden.

Språket är bitvis daterat, men tankarna och problemen är brännande aktuella. Artikelurvalet visar upp en provkarta över vänsterns politiska utmaningar, hur rätt vår rörelse
haft i sin kritik av kapitlaismen, patriarkatet och rovdriften på planenten och hur
tidigt vi har påpekat det.

SocialistiskDebatt är en taggig tidning. Vi
passar dåligt som mjuk stoppning i makt-havarnas stolar, men desto bättre som inspiration för de som vill följa en
marxistiskt inspirerad och internationell debatt. Vi är en
spretig tidning som tror
på debattens kraft att
visa vägen framåt
för en bred
vänster.

# 201- vägen till makt
I en tid då arbetarrörelsens partier har ett problematiskt förhållande till sin historia,
eller i alla fall inte ser den som någon tillgång, är det också popu- lärt att avsvära sig
sitt revolutionära förflutna. Men vad innebär det, egentligen? Vad är det man då gör
sig av med?

Omslagsbild: Carolina Wiehe Welroos
ISSN: 0246-1491

Strategi utan taktik är utopism, taktik utan strategi är opportunism.
Det är inte minst därför vi återpublicerar dessa texter. Som ett led i den dialog som
alltid genljudit i arbetarrörelsens och vänsterns 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, vilka bär deras
traditioner vidare. Om vi på allvar vill bygga ett annat samhälle är det två frågor som
omedelbart uppställer sig för människor som är aktiva i sådana partier och organisationer.
Hur ska en rörelse vara organiserad för att kunna genomföra en sådan samhällsomvandling? Och hur en sådan samhällsomvandling konkret går till? Att diskutera
strategi är att förhålla sig till dessa två frågor. Och det är kring dessa som vi byggt
detta och även nästa nummer.
prenumerera på socialistisk debatt
Teckna en prenumeration, så du inte missar något av våra kommande nummer. Dessutom stödjer du utgivningen av tidskriften och möjliggör vårt fortsatta arbete.
Skicka ett mail med namn, adress och telefonnummer till socdeb@cmsmarx.org så
kontaktar vi dig.
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