Studiehandledning – ”Socialism på 10 minuter”

Om kursen ”Socialism på 10 minuter”
Kursen består av en utbildningsfilm som går genom idén om det socialistiska samhället och
den socialistiska rörelsen idag, vad det innebär att kalla sig för socialist och hur vi kan börja ta
oss an projektet av en socialistisk samhällsutveckling.
Filmen ska bilda en utgångspunkt för vidare diskussion – i den här studiehandledning hittar
du därför förslag på diskussionsfrågor men denna lista är naturligtvis inte heltäckande och det
är bara kul och välkommet om egna frågor eller behov av egen efterforskning uppstår så
småningom. Tanken är att filmen ska leda till diskussion kring strategier och vägar mot ett
socialistiskt samhälle med ett fokus på det sammanhang ni befinner er i – hur har socialistisk
politik sett ut och hur kan och bör den se ut framöver? Vilka frågor är centrala för att driva på
en socialistisk samhällsutveckling? Vad kan vi alla göra för att bidra till den socialistiska
rörelsen?

Hur kan kursen användas?
Att träffas och diskutera ny kunskap, politiska frågor eller strategier tillsammans är nog en av
de viktigaste och roligaste aktiviteter vi har i vår rörelse. Den här kursen ingår i en kursserie
som består av korta utbildningsfilmer – ibland föreläsningar, ibland mer peka-och-visa-filmer
– och studiehandledningar för att komma igång med diskussioner i er partiförening. Tanken är
att ni i partiföreningen bjuder in medlemmar till en gemensam (digital) studieträff där ni tittar
på filmen tillsammans och diskutera innehållet efter det. Det är naturligtvis roligt att ses
(digitalt) och diskutera men utgå ifrån att inte planera in längre än en timme per kurs – att
mötas digitalt är rätt krävande och det är svårt att hålla koncentrationen uppe mycket längre.
Det finns möjlighet att skicka ut tips på litteratur i förhand om ni vill ge medlemmarna ett
smakprov och ingång i ämnet. Dessa tips hittar ni i början av studiehandledningen.
Vi hoppas att ni kommer ha roligt och spännande samt givande diskussioner!

Om att arrangera digitala aktiviteter
Om ni vill ha tips på hur man bäst organiserar och genomför digitala aktiviteter såsom
studieträffar hittar ni en sammanställning av sådana praktiska tips under Snabba tips för att
mötas smart och digitalt och Lathund för digitala möten och studier.
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Diskussionsfrågor:
▪

Ganska tidigt i filmen sägs att socialismen är två olika saker. Kan du/ni säga vilka och
vad som menas med det?

▪

Med en socialistisk samhällsutveckling sägs det i filmen att makt och inflyttande
flyttas. Från vart och till vadå?

▪

Varför är ägande viktigt ur ett socialistiskt perspektiv? Varför räcker det inte med att
prata om den politiska makten som redan idag bygger på demokratiska val i ett land
som Sverige?

▪

I filmen ges också några kännetecken för ett socialistiskt samhälle. Tycker du att några
av dem redan idag är helt eller delvis uppfyllda? Ge exempel. Och fundera på om man
därmed kan säga att samhället redan idag har socialistiska inslag, så att säga.

▪

Slutligen så ber Hanna dig/er reflektera över hur ditt/era liv skulle förändras om
samhället var socialistiskt. Försök komma på i alla fall två sätt som det skulle
förändras på och beskriv på vilka sätt.

▪

Kan du/ni komma på några förändringar som kunde drivas och genomföras på lokal
nivå där du bor eller arbetar, som skulle föra samhället i socialistisk riktning?

Fördjupning: hur socialistiskt var Vänsterpartiets valbudskap?
I introduktionsfilmen talas det alltså om socialism som:
•
•
•

Ett slags (framtida) samhälle som fungerar på ett annat sätt än dagens kapitalistiska
En rörelse för socialistisk förändring
Samhällsförändringar som genomförs nu, eller redan är genomförda, och som ändrat
samhällets och ekonomins sätt att fungera, i socialistisk riktning
En socialistisk samhällsutveckling beskrivs vidare som när man:

•
•

Demokratiserar makt och gör ägandet mer gemensamt.
Skapar ett samhälle där våra liv inte villkoras av kapitalintressen, utan styrs av
demokratiska beslut och sociala mål som hälsa och jämlikhet, samt andra politiskt satt mål,
som ekologisk hållbarhet.
Titta nu på denna valfilm från valet 2018 och försök notera hur många av dessa punkter som
på ett eller annat sätt tas upp där. Svara sedan på frågorna under filmen.

Vänsterpartiet Valfilm - Det är dags för en ny politik - en politik för jämlikhet! - YouTube
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Tips på vidare studier:
Det finns en uppsjö av olika sätt att studera politik och organisation på, både inom och utom
Vänsterpartiet. På hemsidan nedan finns alla Vänsterpartiets studiematerial samlade. Där
finns både kortare och mer omfattande studier, digitala självstudiematerial som det du nyss
gått igenom, och fördjupningsmaterial av olika slag, både som självstudier,
studiecirkelmaterial och som föreläsningar. Nedan har du en länk till Vänsterskolan.
Vänsterskolan - Vänsterpartiets studieverksamhet - Vänsterpartiet (vansterpartiet.se)
"Socialism på tio minuter" som denna kurs kallas, är en del av ett större fördjupningsmaterial
som kallas "Socialistskolan". Detta är en del av Vänsterpartiets fördjupningsstudier som
kallas "ideologiskolan", som du kan läsa mer om och ta del av via länken
nedan. Socialistskolan i sin helhet går att läsa både som egna studier, själv, eller i en
studiecirkel med tex din partiförening eller dina kompisar. Den kan också beställas som en
föreläsning (från och med våren 2021). I ideologiskolan finns också motsvarande
fördjupningsmaterial om feminism och ekologisk omställning (dessa är dock under
uppdatering och kommer återlanseras under 2021. Har du frågor om Vänsterpartiets
studiematerial och studiesystem: Vänsterskolan, så hör av dig på
vansterskolan@vansterpartiet.se

Ideologiskolan - Vänsterpartiet (vansterpartiet.se)
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