Arbejdsplan – Institut for Marxistisk Analyse 2019-2020
Institut for Marxistisk Analyses hovedfokus vil i det kommende år være at engagere allerede
kendte samt nye interesserede til at deltage i IMAs produktion af ny viden og skriftligt materiale.
Den overordnede målsætning er således primært at udvikle instituttets politiske debatkultur samt
sætte den skriftlige produktion i system og dermed at udvide aktiviteten i IMA på flere fronter.
Nedenfor følger de opgaver i prioriteret rækkefølge, som generalforsamlingen pålægger den
kommende bestyrelse at understøtte med henblik på at føre ud i livet.

1. Politisk Salon
Den kommende bestyrelse bør prioritere opstarten af en fortløbende marxistisk politisk salon,
hvor interesserede kan mødes og diskutere politiske og teoretiske problemstillinger mere
indgående, end hvad foredragsrækkerne indbyder til. De politiske saloner er tænkt som mere
uformelle men også mere intense debatfora, hvor diskussionen skal understøttes af mere
afslappede rammer end universitetslokaler. IMA har fået en aftale med Storrs Antikvariat i
København NV, der gerne lægger lokaler til.
Formen kan med rette omfatte to former for møder: Dels offentlige arrangementer i form af
debatmøder og bogdiskussioner. Og dels en slags rundbordsdiskussioner for IMAs medlemmer
med særlige (aktuelle) temaer og oplægsholdere og/eller med udgangspunkt i et arbejdspapir.
Disse møder skal endvidere fungere undersøgende i forhold til opstarten af en studiecirkel. Ønsket
er, at nogle af deltagerne i studiecirklen senere ville have lyst til og mod på at indgå i en IMAforskergruppe.
Instituttet vil endvidere arbejde for at få opstartet en forskergruppe/arbejdsgruppe i løbet af det
kommende år. Formålet med nedsættelsen af en sådan gruppe er i første omgang at
systematisere leverancen af analyser til IMAs samarbejdspartnere Solidaritet (nationalt) og RosaLuxemburg-Stiftung (internationalt) med det mål at udbrede marxistiske analyser i den offentlige
debat.
Målet for forskergruppen er således at tiltrække kritisk/marxistisk inspirerede akademikere, der
ønsker sparring i deres studier. Det er ønsket, at IMA på denne måde vil kunne trække unge og
studerende til, der kan indgå i forskergruppen sammen med mere erfarne kræfter, hvormed der
kan udveksles og sparres på tværs af fag og generationer. IMA har allerede kontakter til en række
erfarne kræfter fra den akademiske verden og det politiske miljø, der i højere grad skal aktiveres
og adresseres med henblik på at engagere disse i udviklingen af relevante politiske analyser med
afsæt i et marxistisk teoriapparat.

Forskergruppen må i sit arbejde finde frem til oplagte produkter af arbejdet, men ønsket er at
dette forum vil kunne tilskynde deltagerne til at producere nogle af deres overvejelser på skrift.
Disse vil kunne udbredes gennem IMA og samarbejdspartneres kanaler.

2. Foredragsrække
Afholdelsen af IMAs offentlige foredragsrække med udgangspunkt i universitetsverden i
København skal fortsætte. Foredragene er med til at udbrede kendskabet til IMA og udvide
kredsen af personer, der er tilknyttet instituttet.
Der vil blive afholdt en foredragsrække i efteråret fra september med et møde om måneden frem
til december. Ligeledes er det planen at afholde en foredragsrække på den anden side af nytåret.
Foredragsrækken bør endvidere suppleres af andre offentlige arrangementer såsom debatmøder
og mindre seminarer med deltagelse af oplægsholdere fra ind- og udland.

3. Internationalt samarbejde
Instituttet vil det kommende år arbejde for at styrke de internationale bånd, først og fremmest
ved at udbygge samarbejdet med Rosa-Luxemburg-Stiftung i Tyskland via deres internationale
kontor i Bruxelles.
Her er det en prioritering at udvikle ideer til projekter, hvor RLS kan deltage og støtte IMA
økonomisk, heriblandt med henblik på den nordiske venstrefløj. På denne måde kan IMAs ønske
om at få kontakt til lignende organiseringer i Norden understøttes gennem samarbejde med RLS.
Arbejdet med at udveksle artikler, analyser samt materiale til brug i politiske saloner,
studiekredse, mv. bør prioriteres.

