Marxisme

i det 21. århundrede
Vi indbyder i weekenden 9. og 10.
september 2017 til et overflødighedshorn af politiske og teoretiske
diskussioner om centrale punkter i
kampen for en samfundsforandrende
politik i Danmark og for nye bæredygtige og solidariske europæiske
og globale samarbejdsstrukturer.
Disse udfordringer nødvendiggør både et kritisk blik på de officielle kriseløsninger og et kritisk og
selvkritisk blik på marxistisk teori
og praksis.
Det ser konferencens arrangører
som en forudsætning for arbejderbevægelsens og andre samfundsforandrende kræfters udvikling i
det 21. århundrede.
Mange personligheder har med
udgangspunkt i marxistisk teori og

tænkemåde sat deres præg på samfundsudviklingen. En af dem var
den danske kommunist Ib Nørlund.
Hans levetid faldt sammen med den
epoke, der startede med de revolutionære begivenheder i Rusland
i 1917 og sluttede med omvæltningerne i Sovjetunionen og Østeuropa
i 1989.
I maj 2016 besluttede DKP’s landsledelse at bruge hundredeårsdagen
for Ib Nørlunds fødsel som anledning til at indlede et samarbejde med
andre socialistiske og marxistisk
tænkende kræfter om at sætte fokus
på de problemer som nutidens marxister er konfronteret med.
Konferencen arrangeres af en bredt
sammensat arbejdsgruppe.

Program
Lørdag, den 9. september 2017, kl. 12:00–18:30

12:00

Velkomst
Henrik Stamer Hedin, formand for DKP.

12:15–13:00 Tema 1: Ib Nørlund
	Niels Rosendal Jensen: Ib Nørlunds betydning for
arbejderbevægelsen.
	Irene Nørlund: En personlig beretning om et politisk
menneske.
Mødeleder: Niels Rosendal Jensen.
13:00–16:00 Tema 2: Om imperialisme
Jacques Hersh: Venstrefløjen og imperialisme.
	Rolf Czeskleba-Dupont: Økosocialisme som anti-imperialisme.
	Karen Helveg Petersen: Trekanthandel – råvareleverandører,
finans- og industriproduktion.
	
Diskussanter: Mikael Hertoft, HB-medlem i Enhedslisten.
Mødeleder: Anker Schjerning.
16:15–18:30 Tema 3: Om kultur og uddannelse
	Gert Sørensen: Kulturelt hegemoni og postdemokrati
– mellem teorierfaring og forventningshorisont.
Steen Nepper Larsen: Uddannelsespoltik og kapitalisme.
Frigga Haug: 4–1 perspektivet (videooplæg).
Diskussanter: Klaus Schulte, Rolf Czeskleba-Dupont.
Mødeleder: Bjarne Rasmussen.

Program
Søndag, den 10. september 2017, kl. 10:00–16:00

10:00–12:30 Tema 4: Om nation og velfærd
	Niels Finn Christiansen: Nation og velfærd i et klassemæssigt
perspektiv.
Migrations- og flygtningespørgsmålet.
Mikkel Bolt: Populisme som protest.
Diskussanter: Jan Hoby, næstformand i LFS (FOA).
Mødeleder: Klaus Schulte.
13:00–14:30 Tema 5: Arbejderbevægelsens nutid og fremtid
	Morten Thing: Arbejder, arbejderklasse og arbejderbevægelse
i nutiden.
Jan Hoby: Fagbevægelsen og marxismen.
Søren Kolstrup: Det 3. arbejderflertal.
	
Diskussanter: Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup,
Claus Westergreen, formand for 3F JBMF og
Henrik Forchhammer, 3F Kbh.
Mødeleder: Luis Monteiro.
14:30–16:00	
Tema 6: Marxisme i Danmark før, nu og i fremtiden
(med et europæisk udsyn)
	Christian Gorm Hansen, Institut for Marxistisk Analyse.
Rosa Luxemburg Stiftung, Berlin.
Diskussanter: Henrik Stamer Hedin, formand for DKP.
Mødeleder: Niels Rosendal Jensen.

Brexit, Trump, blomstrende nationalisme i flere europæiske lande – er
det bare en reaktion på globalisering,
voksende international konkurrence,
migrations- og flygtningekriser, usikkerhed i ansættelsen, arbejdernes
modstand mod prekære vilkår og
massearbejdsløshed – listen synes
lang. Brede lag i befolkningen har
mistet troen på de såkaldt etablerede
politikere og deres kriseløsninger.
I denne situation er venstrekræfterne ikke på omdrejningshøjde.
Socialistiske alternativer ses stort set
ikke i den politiske debat, og partierne til venstre har svært ved at op-

fange protesterne og er nødt til at
udvikle deres politik.
Det forudsætter en teoretisk forståelse af konflikterne i nutidens
verden. Alternativer til krigsfare,
truende klimakatastrofer og den
stærkt voksende ulighed kommer
ikke af sig selv. Det kræver omtænkning og nytænkning, vilje til at
sætte andre målestokke for menneskeligt samvær og mod til at gribe
ind i begivenhedernes udvikling
for at tilkæmpe sig indflydelse.
Uden stærke ideer, der kan fænge
og udløse handling, ender det som
fromme håb.

Praktiske oplysninger
Konferencen afholdes hos: 3F, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV.
Dørene åbnes lørdag kl. 11:30, hvor der er mulighed for en spartansk bid brød.
Søndag serveres der en lille frokost.
Deltagergebyr: 100,00 kr.
Deltagergebyrer og støttebeløb kan indbetales til konferencens konto i Københavns Andelskasse: reg.nr. 7872, konto-nr. 4 503 319
Tilmelding:
DKP, Frederikssundsvej 64, København NV, mail: dkp@dkp.dk, tlf 33 91 66 44
Rolf Czeskleba-Dupont, mail: rcd@cnas.dk, tlf 46 40 88 83
Niels Rosendal Jensen, mail: nrj@edu.au.dk, tlf 29 33 26 56
Luis Monteiro, mail: lumont3@gmail.com, tlf 60 45 31 47
Klaus Schulte, mail: klaus@ruc.dk, tlf. 60 76 53 40
Tilmeldingsfrist: 7. september 2017

