Generalforsamling i Institut for Marxistisk Analyse d.
20/6-2019
- Deltagere: Reinout Bosch, Christian Gorm Hansen, Francesco Castellani, Hans Uwe Pedersen,
Karen Helveg, Anker Schjerning, Palle Yndal-Olsen, Rolf Czeskleba-Dupont, Hasib Nasiri, Tabita
Rosendal Ebbesen.
- Afbud: Niels Rosendal Jensen, Mikkel Bolt.
1. Dirigent: Francesco
- Referant: Tabita
2. Dagsordenen blev godkendt ændringer.
- Generalforsamling varslet uden problemer.
3. Bestyrelsens beretning:
[Bestyrelsesformanden gengiver det allerede udsendte]
Kun et halvt år siden sidst. Forkortet udgave. Vi må tage stilling til flere ting nu.
Vi mangler stadig flere ting – mangel på tid og menneskelige ressourcer.
Kontoen er nu oprettet; nu kan vi begynde at føre regnskab.
Foredragsrækken er et positiv, men visse andre initiativer må også igangsættes nu.
Vi er begyndt med de skriftlige initiativer, men forskergruppen mangler endnu. Til gengæld:
Solidaritet, RLS.
Vi må nytænke allerede eksisterende initiativer, samt prioritere flere nye økonomiske
initiativer (støtte fra RLS osv.)
Spørgsmål / observationer:
Rolf: Hvem er vores referent i RLS? Mario? (Nej)
Karen: Hvad laver RLS? Hvem kunne godt tænke sig at lave fællespublikationer sammen med os
og RLS? Derudover: Vi må have vores egen publikation. Vi kan ikke kun bero på Solidaritet.
Christian: Samme indtryk som Karen – RLS har kontorer i 114 lande. Kæmpe budget. Nogle
andre størrelsesordener. Velvillige ift. økonomisk samarbejde, men også formidlere til større
kanal for venstreorienterede analyser.
Lavthængende frugter – skal vi hægte os op på akademikere? Venstreorienterede politikere?
Hans Uwe: Man har en klar intention om at lave noget i Skandinavien i RLS. Der er en vis skepsis
mod at lave noget i norden (Finland, osv.)
Franscesco: Vi kan undersøge RLS nærmere, vi må have en strategi til vores approach. Hvem
kommer vi til, hvad kommer vi med?
Christian: Der kan være interne konflikter, men Reinout og Christian selv besøgte dem i 2017 –
blev derefter sat i forbindelse med Bruxelles-kontoret – der er flertal for at gøre noget ved det
internationale samarbejde, også i norden. De interne kampe behøver ikke nødvendigvis at

genere os.
Anker: Historisk baggrund om RLS, google.
Rolf: Lanceringsprojekt – er det gået i glemmebogen? Hvad ligger der af tanker omkring?
Christian: Den kommende bestyrelse skal arbejde videre med de forberedelser vi har gjort. Niels
har kontakt til en engelsk professor med kontakter i Beijing. Han kommer til DK i November.
Måske kan man have et fredag-lørdags seminar og lancere IMA ved samme lejlighed?
Rolf: Den kritiske marxistiske ordbog – nævner også en anden bog, ”Marxismus Sein”, Wolfgang
Haug. Kunne man invitere ham?
Karen: Man skal være mere skarp på hvad det er at være marxist – enhver som er lidt
venstreorienteret er efterhånden marxist. Udvandet. Det kunne man arbejde videre med. Karen
tilbyder en artikel om ”social reproduction”, feminisme, intersektualitet, osv.
4. Godkendelse af det revidere regnskab: Lige nu er der ikke noget særligt regnskab at
berette om. Det kommer til næste punkt.
5. Arbejdsplanen for det kommende år, 2019-2020:
- Produktion af skriftligt materiale.
- Foredragsrækken er fint udadvendt, men internt må vi også komme i sving.
- Etableringen af politiske saloner er en høj prioritet – Aftale indgået med Storrs Antikvariat i
NV.
- Man lader dermed arbejdsgruppen ”vokse” organisk frem af disse saloner.
- Formerne for foredragsrækken kan også bøjes og udfordres lidt. Kunne vi tænke os andre
formater?
Forslag til arbejdsplan?
- Christian: RLS’ internationale kontor lægger planer for halve år ad gangen. 8/7 er fristen for
at søge økonomisk støtte (op til 5000 euro).
- Rolf: Enhedslisten Miljøudvalget – problematikken med udfasning af biomassen. Kunne man
konfrontere EL omkring det? Hvordan forholder man sig politisk til den retorik omkring KBH
klimaneutralitet i 2025? (Konkret: Møde / seminar om klimapolitik med marxistiske briller)
- Karen: Klimaområdet er fladpandet og rædselsfuldt. Man må gøre op med teknokratisering af
klimaet.
- Franscesco: Klimaproblematik ud fra produktionsforhold – SDG’s – 2030-agenda – et blålys.
Private firmaer skal på banen, men med hvilket formål? Kapitalen.
- Rolf: Hvad er historisk materialistisk analyse, hvad er idealistisk fejlslutning?
- Anker: Dansk økonom i Nicaragua. Torbjørn (Waachstein). God hjemmeside med analyser.
Medlem af DKP’s centrale komite i 1980’erne. Man er velkommen til at gentrykke hans analyser.
- Christian: På baggrund af diskussionen er klimaet vedtaget som værende et godt tema i
foredragsrækken fremover.
- Karen: Der skal være et punkt som hedder ”publikationsrække”, så vi kan få gjort noget.
- Christian: Enig. Selvstændig gruppe skal oprettes og begynde med noget. Bestyrelsen skal bare
ikke stå for koordineringen.

Palle: EL’s og SF’s instrumenter – skattepolitik – skattevæsen – fylder, mens
strukturforandringer ikke er på dagsordenen.
Karen: Der er lavet sådan et program fra EL’s side. Men det har ikke spillet nogen rolle i
valgkampen. Og hvor er interessen for udenrigspolitikken og forsvarspolitikken?
Forslag: Skattevæsen, militarisme, imperialisme, klimaet.
Karen vil gerne være med til at strukturere forskergrupperne.
Rolf vil gerne være med i bestyrelsen.
Karen genvælges som revisor.
9. Eventuelt:
- Hvad er vores forhold til Selskab for Marxistiske Studier (Marx Nu)?
Vi tog kontakt for nogle måneder siden, men vi har først hørt noget for 3 dage siden.
- Har vi kontakt til Transform? (Forskellige Marx-møder)
Vi har talt lidt med dem, men de har ikke været så konsistente. Transform spænder desuden
lidt bredere (og har også sommeruniversitet).
Kl. 19.45 blev generalforsamlingen afsluttet af dirigenten – som takkede for god ro og orden.
Derefter var der sandwiches (and much rejoice!)

