Bestyrelsens beretning til IMAs generalforsamling 2019
Seneste generalforsamling blev afholdt i november 2018, så hvor vi normalt ville have et helt år at
se tilbage på, har vi på dette års generalforsamling kun halvt så lang en periode at gøre status
over.
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen som bekendt afholdes inden 1. juli hvert år og
grunden til, at sidste års generalforsamling overskred denne dato var, at IMA blev stiftet i oktober
2017, og den daværende bestyrelse skønnede da, at det i første omgang var vigtigt at have mere
end blot et halvt år at drage indledende konklusioner på baggrund af. I år har den afgående
bestyrelse imidlertid vurderet situationen anderledes, idet der siden sidste generalforsamling er
sket en hel del aktivitet, der påkræver sig en række vurderinger og beslutninger.
Hvor sidste generalforsamling var kulminationen på et par års forberedende arbejde med at
opbygge IMA, sådan som sidste års beretning konkluderede, har de seneste syv måneder været en
blanding mellem konsolidering af det allerede opnåede på den ene side og påbegyndelsen af nye
projekter på den anden, der også – må det tilføjes – har båret præg af en slags afventende
tilbageholdenhed grundet manglende tidsmæssige og menneskelige ressourcer.
Hvad angår konsolideringen af instituttets arbejde og virke, har den afgående bestyrelse især
prioriteret fortsættelsen af IMAs foredragsrække, der stadig viser sig som en god måde at
tiltrække nye interesserede og dermed et godt redskab til at række ud over det netværk af
personer, der i første omgang har udgjort kredsen af personer, der blev involveret i opbygningen
af IMA – dvs. primært personer, som bestyrelsen kender til fra det akademiske miljø og den
politiske venstrefløj. Foredragsrækken har kunnet tiltrække især unge studerende fra mange
forskellige fagbaggrunde, hvilket har været en stor tilfredsstillelse, idet de har vist, at interessen
for marxistiske analyser er til stede blandt studerende.
Omvendt må det også konstateres, at det paradoksalt nok har været sværere at tiltrække personer
fra førnævnte kreds af interesserede, især politisk aktive, og på denne måde har den kommende
bestyrelse en opgave i at overveje måder, hvorpå det noget akademiske præg, som foredragene
har haft, kan suppleres med andre arrangementer og aktiviteter, der i højere grad appellerer til fx
politisk og fagligt aktive.
Hvad de nye projekter angår, må vi også i år konstatere, at processen med at videreudvikle IMA
fortsat er præget af det faktum, at arbejdet stadig er baseret på frivillige kræfter, som altså har
medført vis tilbageholdenhed over for at iværksætte visse projekter, selvom ønsket har været
tilstede. Som sidste års beretning også fremlagde, så mangler et egentligt IMA-lanceringsarrangement stadig at se dagens lys, og vi har også måttet konstatere, at et større anlagt seminar
om Kina og udviklingen af det kinesiske samfund trods ihærdig indsats fra et kompetent medlem

af IMA, som er Ph.d.-studerende i Kina, ikke har været muligt at påbegynde forberedelserne til
med de kræfter, som bestyrelsen har ligget inde med.
Den gode nyhed her er dog, at det i denne forbindelse ligeledes har været muligt at vurdere hvilke
projekter, der så rent faktisk er mulige at føre ud i livet på nuværende tidspunkt med de
ressourcer, der er tilstede.
Og ligesom på sidste generalforsamling er det derfor også bestyrelsens anbefaling, at arbejdet
med at videreudvikle IMA trods de førnævnte udfordringer fortsætter med ufortrøden kraft. Det
skal også nævnes, at den afgående bestyrelse opfordrer til, at bestyrelsen udvides med to til tre
personer for at kunne løfte de opgaver, som tegner sig, og som vil blive berørt i det følgende.
Ser man på den vedtagne arbejdsplan fra sidste generalforsamling kan det konstateres, at arbejdet
med at videreføre foredragsrækken er lykkedes. Omvendt må også konkluderes, at arbejdet med
at gøre reklame for foredragsrækken har haltet en smule, og en prioriteret opgave for den
kommende bestyrelse må være at få dette sat mere i system – en opgave den afgående bestyrelse
allerede er i gang med at få løst. Yderligere lægger bestyrelsen op til, at foredragene også afholdes
andre steder end på KUA for derigennem at nå ud til andre studerende.
En anden opgave, der nævnes i arbejdsplanen fra sidste år var igangsættelsen af den skriftlige
produktion fra IMAs side. Her kan vi konstatere, at det har været muligt at påbegynde dette
arbejde, selvom det er sket i omvendt rækkefølge i forhold til det forventede, idet der fra sidste
års generalforsamling var lagt op til, at det skriftlige arbejde skulle udgå fra en forskergruppe. En
sådan mangler endnu at blive etableret, men i løbet af dette forår har IMA alligevel leveret de
første skrevne analyse og artikler.
I marts måned blev et nyt dansk venstrefløjsnetmedie Solidaritet skudt i gang, og IMA har indgået
en aftale om at levere faste artikler, kronikker og analyser til Solidaritet, der således allerede har
publiceret en IMA-kronik og meget snart publicerer en IMA-artikel om klimapolitik. Dette
samarbejde bør prioriteres højt fremover, idet Solidaritet – der har vist stor velvilje ift. samarbejde
– spænder bredt og dermed giver IMA mulighed for at udbrede materiale til et imødekommende
publikum. Nødvendigheden af at systematisere leverancen af det skriftlige materiale fra IMAs side,
bliver ikke mindre aktuel set i lyset af dette samarbejde og bør prioriteres af den kommende
bestyrelse.
Forud for valget til EU-parlamentet i maj i år blev IMA endvidere kontaktet vores
samarbejdspartner i Tyskland, Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) i form af deres internationale kontor
i Bruxelles, hvortil bestyrelsen refererer. Christian fra bestyrelsen mødtes med den internationale
sekretær, der var på besøg i København, og der tegner sig et billede af et øget og tættere
samarbejde mellem IMA og RLS i fremtiden.
Et første skridt var således leverancen af to analyser af den danske venstrefløj og EP-valget, der
blev udfærdiget af bestyrelsen og publiceret sammen med artikler fra 10 andre EU-lande i regi af
RLS. Dette samarbejde bør prioriteres højt i den kommende periode, ikke mindst set i lyset af, at
RLS råder over et stort netværk, skriftlige materiale i form af analyser, artikler og
studiecirkelmateriale samt økonomiske midler.

Hvad angår øvrige økonomiske midler, så er det endeligt lykkes at få etableret muligheden for at
indbetale kontingent til IMA og dermed at blive medlem af instituttet. Således vil den kommende
periode, sådan som den afgående bestyrelse lægger op til det, også byde på flere forskellige typer
af arrangementer, der vil rette sig imod at gøre et IMA-medlemskab attraktivt. Eksempelvis lægger
bestyrelsen op til, at der ved deltagelse i foredragsrækken fremover vil blive opkrævet et mindre
beløb, hvorimod vil medlemmer kunne deltage gratis. Herudover er det bestræbelsen at afholde
flere arrangementer, der kun er for medlemmer som fx politiske saloner.
På denne måde tegner der sig en række opgaver, som også vil blive omtalt i forslaget til
arbejdsplanen for den kommende periode frem til næste generalforsamling:

1) Det er vigtigt, at den skriftlige produktion fra nu af og fremover bliver en integreret del at
IMAs arbejde, således at instituttet kan udfylde rollen som deltager i den offentlige debat
og spille en rolle blandt politiske aktører og meningsdannere. Produktionen af analyser,
kronikker, osv. skal sættes i system, således at IMA kan blive det forum for udveksling af
nye tanker, der skal nå længere ud i offentligheden og derved præge i den offentlige debat
ud fra en marxistisk vinkel.
2) Arbejdet med foredragsrækken bør ikke blot fortsætte, men ligeledes benyttes som
løftestang for at engagere nye interesserede i højere grad end hidtil. Det bør fortsat være
en bestræbelse at supplere denne aktivitet med politiske saloner og en studiekreds, der
kunne fungere som en måde at fastholde interesserede på. Endvidere kunne formatet
nytænkes, således at foredragene suppleres at debatmøder – ikke mindst med deltagelse
af studerende, der ellers ikke får talerør i bredere kredse.
3) Og endeligt det internationale arbejde, der kan give IMA en profil som en organisation, der
ikke blot orienterer sig i en dansk kontekst men agerer i denne med udgangspunkt i det,
der rører sig uden for denne. Samarbejdet med RLS skal fortsættes og udvides med
ansøgninger om økonomisk samarbejde.

Det er primært inden for disse tre områder, at den afgørende bestyrelse lægger op til det
fortsætte arbejde med at etablere IMA som en i højere grad aktiv deltager i det politiske liv, på
universiteterne og i offentligheden.

Fremlagt af bestyrelsen 20. juni 2019.

