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Rødthefte 

Hvorfor bør ditt Rødt-lag satse 
på å få i gang studiesirkelarbeid? 

Det at folk kommer sammen og 
diskuterer politiske tekster bidrar 
til å revitalisere den politiske og 
ideologiske debatten internt i Rødt. 
Det trengs møtesteder hvor Rødt
medlemmer og andre kan diskutere 
politiske ideer og strategier på et 
mer overordnet plan, ikke kun knyttet 
til dagsaktuelle politiske saker. 

Studiesirkelarbeid er en mulighet til 
å rekruttere nye medlemmer til laget. 
Studiesirklene bør i prinsippet være åpne 
for alle. For mange som er nysgjerrige på 
hva Rødt står for, kan det være enklere å 
delta i en studiesirkel enn å komme på et 
lagsmøte. 

Det er viktig å skape meningsfulle 
lavterskeltilbud til medlemmene i 
lagene. Hvis lagene ønsker å beholde og 
aktivisere medlemmene, er de avhengige 
av å ha et variert aktivitetstilbud. 
Hvis nivået er passe ambisiøst, vil 
studiesirkelarbeid være en aktivitet de 
aller fleste medlemmer kan engasjere seg i. 

Studiesirkelarbeid er viktig med tanke 
på skolering av medlemmene i politisk 
debatt og retorikk. Medlemmer som 
har deltatt i en eller flere av Rødts 
studiesirkler vil ha mer selvtillit og være 
bedre rustet til deltakelse i utadrettede 
valgkampaktiviteter og aksjoner. 

Kontaktpersoner for råd 
om studiesirkelarbeid 

Marielle Lerrand - nestleder i Rødt 
e-post: marielle.leraand@gmail.com 

Jokke Fjeldstad - organisasjonssekretær 
e-post: jokke@raudt.no 

Hans Wiggo Kristiansen -
vara i styret til Rødt Oslo 
e-post: hans.w.kristiansen@gmail.com 
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Rødthefte 

Hvordan går laget fram for å 
organisere en studiesirkel? 

Studiesirkelen bør helst forankres 
i laget slik at møtetidspunkter 
koordineres med lagets møteplan. 
Det er viktig at studiesirkelmøtene 
ikke kolliderer med lagsmøtene 
eller møter i bydelsutvalg og 
komiteer. Lagsleder bør derfor 
være med å bestemme datoer for 
studiesirkelmøtene, men behøver 
ikke selv å være den som driver 
studiesirkelen. Men det går selvsagt 
også an å arrangere studiesirkel med 
en gruppe utenfor eller ved sida av et 
lag. 

Hver studiesirkel bør ha en 
organisator eller leder. Studie
sirkellederen tar hovedansvaret 
for 1) å planlegge møtedatoer og 
program, 2) å søke om studiestøtte, 
3) å sende ut tekster via e-postliste, 
4) å sørge for egnede lokaler, 5) å 
styre ordet eller utpeke ordstyrer på 
møtene. Studiesirkelleder bør gjøre 

dette i samråd med lagsleder. 

Medlemmene i studiesirkelen bør 
selv velge hvilke tekster som skal 
leses og diskuteres. Masse egnet 
litteratur er åpent tilgjengelig via 
internett. Under gis det forslag 
til egnet litteratur. Det anbefales 
at alle tekster skannes og sendes 
til medlemmene som vedlegg til 
e-post, sammen med informasjon 
om når og hvor neste møte finner 
sted. 

Teksten som skal leses til et studie
møte, bør ikke være for lang, helst 
ikke mer enn 20 sider. Den bør 
sendes ut minst en uke i forkant av 
studiesirkelmøtet. Det er viktig å 
huske på at ikke alle som ønsker å 
delta i studiesirkelen er i stand til å 
lese tekster på engelsk eller andre 
fremmedspråk. Prøv derfor å finne 
norske tekster. 
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Rødthefte 

Antall deltakere i studiesirkelen 
bør være mellom tre og ni personer. 
Dersom det er færre enn tre, blir det 
lett til at studiemøtene må avlyses 
på grunn av sykdom eller annet. 
Dersom det er flere enn ni deltakere 

. på et studiemøte, får hver enkelt 
sagt nokså lite, noe som reduserer 
verdien av møtene. Men ettersom 
det sjelden vil være sånn at alle har 
anledning til å møte hver gang, 
kan det gjerne stå 15-20 navn på 
e-postlista. 

Det enkleste er å gjennomføre 
studiemøtene hjemme hos 
studiesirkellederen eller hos et av de 
øvrige medlemmene i studiesirkelen. 
Det er viktig at det er en hyggelig og 
avslappet sosial ramme rundt det 
hele. Husk å gi nøyaktig beskjed om 
møtested og møtetidspunkt på hver 
innkalling. 

• Det bør lages et enkelt system 
som gir anerkjennelse til personer 
som har deltatt i studiesirkelen, 
for eksempel i form av en pin, en 

t-skjorte eller et krus. Deltakerne bør 
dessuten få et skriftlig bevis på hva 
de har gått gjennom i studiesirkelen. 
Disse deles ut til deltakerne på siste 
studiemøte. Hvis laget ønsker, kan 
det få egnede deltakerpremier fra 
Rødt Oslo . 

Husk å søke om økonomisk tilskudd 
fra Studieforbundet Næring og 
samfunn. For å få tilskudd må 
studieopplegget vare i minst åtte 
timer, ha minst tre deltakere som 
er over 14 år, og være åpent for alle 
og offentliggjort. Studieopplegget 
må være forhåndsgodkjent og ha en 
studieplan som viser læringsmål, 
målgruppe, innhold, arbeidsmetoder, 
varighet og evaluering. I tillegg må 
det gis kursbevis. Retningslinjer og 
annen informasjon om tilskudds
ordningen fins her: 
http://www.naeringogsamfunn.no/. 
Ta kontakt med Rødts Oslo-kontor 
på e-post: oslo@raudt.no, eller 
telefon: 22989058 -vi hjelper dere 
med å søke tilskudd. 
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Rødthefte 

Forslag til retningslinjer 
for studiesirkelen 
Det er viktig at deltakerne blir enige om et felles sett av regler og retningslinjer 
for studiesirkelen. Her er et forslag til hvordan slike regler kan se ut: 

1. Alle som ønsker kan delta - uavhengig av partitilhørighet, alder, 
utdanning osv. 

2. Litteraturen til møtene bør helst være på nynorsk/bokmål. 
3. Det skal ikke leses mer enn 20 sider til hvert møte. 
4. En av deltakerne holder en femten minutters innledning i 

begynnelsen av hvert møte. 
5. Det er lov å møte uforberedt. 
6. Det oppfordres til å prøve å få flere til å bli 

med. 
7. Det er lov til å ta opp andre temaer enn 

de som star på programmet. 
8. Det ,er lov til å prøve ut tanker og 

meninger uten å risikere å bli 
dumma ut! 

9. All kritikk av andre 
deltakeres meninger og 
synspunkter skal være 
vennlig og saklig. 

10. Møtene begynner og 
avsluttes innenfor den 
tidsrammen som er bestemt 
på forhånd. 

Retningslinjene bør 
drøftes og vedtas på første 
studiesirkelmøte. 
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Rødthefte 

Forslag til studiesirkelopplegg 

På de neste sidene følger noen forslag til studiesirkelopplegg. Noen av disse 
er gjennomført, andre er ideer til framtidige studiesirkler. Det er selvsagt helt 
opp til laget om det ønsker å bruke disse oppleggene eller finne på noe nytt. 

Rødt Oslos grunnsirkel på prinsipprogrammet 

Dette er en innføringsstudiesirkel i Rødts ideologi basert på 
prinsipprogrammet. Vanligvis vil man invitere et erfarent partimedlem til å 
holde innledning på hvert møte som kan gå noe utover programteksten. 

Tema for studiemøtet Forslag til tekster: 

Studiemøte 1: Sosialisme Rødts prinsipprogram kapittel 1: 

Hvorfor vil vi ha en ny verden? Og 
Kapitel 2: Hvorfor sosialisme? 

Studiemøte 2: Kapitalismen Rødts prinsipprogram kapittel 3: 
Kapitalismen må avskaffes 

Studiemøte 3: Kreftene for forandring Rødts prinsipprogram kapittel 4: 
Kreftene for forandring 

Litteratur: 
Rødts prinsipprogram: http://rødt.no/politikk/prinsipprogram/ 
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Organisasjonskurs 

Man bør sette av 1-2 timer per modul i kurset, men man kan godt ta to 
moduler på et møte eller flere på et dagskurs. Det går også an å sette 
sammen noen av modulene til et kortere kurs/sirkel. Anbefaler å ha kursleder 
eller innleder i hver modul og at man setter av tid til pratiske oppgaver. 

Tema for studiemøtet Forslag til tekster: 

Studiemodul 1: Lagets rolle i Organisasjonshåndbokfor Rødt del 1: 
organisasjonen Organisasjonen Rødt side 4-8 

Studiemodul 2: Lagsledelse Organisasjonshåndbokfor Rødt del 2: 
Styrearbeid side 9-10 + 12 

Studiemodul 3: Innføring i Organisasjonshåndbokfor Rødt del 2: 
økonomiarbeid Økonomiarbeid i laget side 12-16 

Studiemodul 4: Politiske utfordringer Her bør man velge seg en dagsaktuell 
for Rødt tekst/tema 

Studiemodul 5: Informasjonsarbeid 

Studiemodul 6: Orden i papirene Organisasjonshåndbokfor Rødt del 
2: Styrearbeid side 11 og del 3 side 18 
(Dagsorden) + 22-24 

Studiemodul T Det engasjerte lokallaget Organisasjonshåndbokfor Rødt del 4: 
Engasjement side 27-31 

Studiemodul 8: Møteledelse Organisasjonshåndbokfor Rødt del 3: 
Møter og møteledelse side 18-22 

Studiemodul 9: Verving Ve,-vehåndbokfor Rødt 

Studiemodul 10: Feminisme i Organisasjonshåndbokfor Rødt del s 
partarbeidet Feminisme i partiarbeidets. 34-38 

Litteratur: 
Organisasjonshåndbok for Rødt (2008) Oslo:Rødt 
Vervehåndbok for Rødt (2011) Oslo:Rødt 
Vedtekter for Rødt (2012) http://rødt.no/om-rødt/vedtekter/ 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



..li,,.. 
8 ---------------------------- ~;,'Il 

Rødthefte 

Studiesirkel om marxistiske grunnbegreper 

Tekst 

Tema for studiemøtet - Forslag til tekster: 

Studiemøte 1: Hvem var Karl Marx og Om Kapitalen av Marx, kap. 1 "Liv og 
hva er marxisme? metode" (Fine & Saad-Filho 2009, s. 

14-26) og "Merknad 1" i Kapitalen (Marx 
2005, s. 207-210). 

Studiemøte 2: Arbeid, merverdi og Om Kapitalen av Marx, kap. 2 
utbytting "Vareproduksjon" (Fine & Saad-Filho 

2009, s. 27-43) 

Studiemøte 3: Klasser og klasseforhold Enten: Det kommunistiske manifest, 
kap. 1 "Borger og proletar" (Marx & 
Engels 2008, s. 14-31). 

Eller: Om Kapitalen av Marx, kap. 3 
"Kapital og utbytting" (Fine & Saad-
Filho 2009, s. 44-61) 

Studiemøte 4: Ideologi som tilsløring av Ideologiens sublime objekt, avsnittene 
virkeligheten "Kynisme som ideologisk form" og 

"Ideologisk fantasi" (Zizek 2001, s. 36-41). 

Studiemøte 5: Globalisering og Enten: Den nye imperialismen, kap. 4 
økonomiske kriser under kapitalsimen ''Akkumulasjon gjennom frarøvelse" 

(Harvey 2005, s. 135-177). 

Eller: Finanskrise - myte og realitet, 
kap. III Den allmenne lova om dei 
periodiske krisene som Marx oppdaga 
(Sandleben & Jetne 2012, s. 67-85). 
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Rødthefte 

Studiesirkel om marxistiske grunnbegreper 

Studiemøte 6: En sosialistisk revolusjon ArildAsnes, 1970 (Solstad 2004 [1971], 
- er det mulig? s. 181-196) 

- 9 

Studiemøte T Kvinnekampen og andre Søstre kamerater, kap. 1 "Det kvinnelige 
sosiale bevegelser mennesket som lønnsarbeider" 

(Ericsson 1999, s. 17 - 32). 

Studiemøte 8: Kommunismen: Det nye Enten: "Det sosialistiske samfunnet - et 
samfunnet alternativ for frigjøring og økologisk 

bærekraft" (Dahle 2012, s. 1-14). 

Eller: "Produksjonen av mennesker" 
(Lebowitz 2012, s. 102-115). 

Litteratur: 
Ericsson, K. (1999). Søstre, kamerater! [Larvik]: Røde fane. 
Online: http://www.akp.no/hefter/sostrekamerater/sostrekamerater.htm 
Fine, B., & Saad-Filho, A. (2009). Om Kapitalen av Marx. Larvik: Rødt! 
Harvey, D. (2005). Den nye imperialismen. Oslo: Oktober. 
Lebowitz, M. A. (2007). Sosialisme skapes ikke i himmelen!: en sosialismefor det 
tjueførste århundret. Oslo: Rødt! 
Online: http://marxisme.no/index.php/2007 /nr-2-2007 
Lebowitz, M. A. (2012). Produksjonen av mennesker. I: Rødt! Nr. 2/12 
Online: http://marxisme.no/index.php/2012/nr-2-2012/809-produksjonen-av
mennesker 
Marx, K. (2005). Kapitalen: kritikk av den politiske økonomien, Første bok, 
Kapitalens produksjonsprosess. Oslo: Forlaget Oktober. 
Marx, K., & Engels, F. (2008). Det kommunistiske manifest: proletarer i alle land, 
foren dere! Larvik: Rødt! · 
Sandleben, G., & Jetne, E. (2012). Finansmarknadskrise - myte og realitet: korleis 
den heilt reelle økonomien er opphav til krisa. [Oslo]: Forl. Rødt! 
Solstad, D. (1971).ArildAsnes, 1970: roman. Oslo: Aschehoug. 
Zizek, S. (2001). Ideologiens sublime objekt. Oslo: Spartacus. 

Alternativ litteratur: 
Molyneux, John (2012): The point is to change it: An introduction to Marxist 
philosophy. London: Turnaround Publisher Services 
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Videreføringer av Marx/Nyere marxistisk teori 

Tema for studiemøtet Forslag til tekster: 

Studiemøte 1: Vladimir Iljitsj Lenin - En rekke tekster er tilgjengelige på 
Partiarbeid og maktovertakelse norsk på www.marxists.org. 

Studiemøte 2: Rosa Luxemburg - Reformasjon eller revolusjon, kp. 8 og 
Reformasjon eller revolusjon kp. 9 (Luxemburg 1899 - tilgjenglig på 

norsk på www.marxists.org) 

Studiemøte 3: Antonio Gramsei - Noen kortere tekster er tilgjengelige på 
Hegemoni-begrepet norsk på www.marxists.org. I tillegg fins 

det en del tekster på dansk på samme 
nettsted. 

"Om Gramseis hegemonibegrep" (Simon 
1991 [2005]) 

Studiemøte 4: Gyorgy Lukåes - "Bolsjevismen som moralsk problem" 
Humanistisk marxisme (Luka.es 1918) 

"Bukharins historiske materialisme" 
(Luka.es 1925) 

Begge tekster er tilgjengelige på www. 
marxists.org 

Studiemøte 5: Jean Paul Sartre - Det "Sartres eksistensialisme nyanserer ... " 
subjektive i marxismen (Sundheim 2011) 

Studiemøte 6: David Harvey - Den nye imperialismen, kap. 4 
Nyliberalisme og den nye imperialismen "Akkumulasjon gjennom frarøvelse" 

(Harvey 2005, s. 135-177). 
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Rødthefte 

Videreføringer av Marx/Nyere marxistisk teori 

Studiemøte T Slavoy Zizek - Ideologi Ideologiens sublime objekt, avsnittene 
"Kynisme som ideologisk form" og 
"Ideologisk fantasi" (Zizek 2001, s. 36-41). 

Litteratur: 
Harvey, D. (2005). Den nye imperialismen. Oslo: Oktober. 

Simon, Roger (2005). Om Gramscis hegemonibegrep !:Rødt! Nr 1/2005 
http://marxisme.no/index.php/2005/nr-1-2005/92-roger-simon 

Sundheim, Tor (2011). Sartres eksistensialisme nyanserer det subjektive i marxismen. 
I: Rødt! Nr. 2: 94-111. 
http://marxisme.no/images/stories/pdf/2-2011-int. pdf 

Zizek, S. (2001). Ideologiens sublime objekt. Oslo: Spartacus. 
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Rødthefte 

Studiesirkel. om aksjonsmetoder og revolusjonær praksis 

Tema for studiemøtet Forslag til tekster: 

Studiemøte 1: Motstand vs opprør Her går det an å velge ut tekster fra for 
eksempel Gene Sharps bøker: 

Studiemøte 2: Hva er sivil ulydighet? 
The politics of non-violent action (1973) 

Studiemøte 3: Ikke-voldelige 
aksjonsmåter eller 

Studiemøte 4: Arbeidskonflikter og Sharp's Dictionary of Power and 
streiker Struggle:Language of Civil Resistance 

in Conflicts (2012) 
Studiemøte 5: Samarbeid med sosiale 
bevegelser 

Studiemøte 6: Deltakelse lokale aksjoner 

Litteratur: 

Sharp, G. (2012). Sharp's dictionary of power and struggle: language of civil 
resistance in conjlicts. Oxford: Oxford University Press. 

Sharp, G., & Finkelstein, M. (1973). The politics of nonviolent action. Boston: Porter 
Sargent. 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



■ •• "'•• ---------------------------13 

Rødthefte 

Studiesirkel: Røde romaner og noveller 

Tema for studiemøtet Forslag til tekster: 

Studiemøte 1: Robert Tressen The ragg ed trousered philantropists 

Studiemøte 2: Robert Tressen (forts.) The ragg ed trousered philantropists 

Studiemøte 3: John Steinbeck Vredens druer 

Studiemøte 4: John Steinbeck (forts.) Vredens druer 

Studiemøte 5: Tor Obrestad Sauda! Streik! 

Studiemøte 6: Tor Obrestad (forts.) Sauda! Streik! 

Studiemøte 7: Dag Solstad Arild Asnes, 1970 

Studiemøte 8: Dag Solstad (forts.) Arild Asnes, 1970 

OBS: Denne lista bør absolutt suppleres med kvinnelige forfattere, for eksempel 
. Kjersti Ericksson. 

Litteratur: 

Obrestad, T. (1976). Sauda! Streik!: roman. Oslo: Gyldendal. 

Solstad, D. (1971).ArildAsnes, 1970: roman. Oslo: Aschehoug. 

Steinbeck, J. (2002). Vredens druer. [Oslo]: De norske bokklubbene. 

Tressen, R. (1965). The ragged trousered philanthropists. London: Panther Books. 
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Rødthefte 

Studiesirkel_ om Marx· Kapitalen (for viderekomne) 

Denne studiesirkelen krever en del forkunnskaper og egner seg best 
for folk som har lest en del marxisme fra før. Studiesirkelmøtene 
er lagt opp slik at man kan følge David Harveys forelesningsrekke 
Reading Marx· Capita/ parallelt med studiesirkelmøtene. 
Forelesningsrekka er fritt tilgjengelig på nettet. PS: Kapitlene i den 
engelske utgaven er noe annerledes enn i den norske utgaven. 

Tema for studiemøtet Forslag til tekster: 

Studiemøte 1: Hvem var Karl Marx? Når Om Kapitalen av Marx, kap. 1 "Liv og 
og hvordan ble Kapitalen til? metode" (Fine & Saad-Filho 2009, s. 

14-26) og Merknad 1 i Kapitalen (Marx 
2005, s. 207-210). 
Harvey - Glass 1 

Studiemøte 2: Varer, verdi, bytte Kapitalen, kap. 1 og 2 

Harvey - Glass 2 

Studiemøte 3: Penger og varesirkulasjon Kapitalen, kap. 3 
Harvey - Glass 3 

Studiemøte 4: Forvandlingen av penger Kapitalen, kap. 4 
til kapital Harvey - Glass 4 

Studiemøte 5: Arbeidsprosess og Kapitalen, kap. 5, 6, 7 
verdiøkningsprosess. Konstant og Harvey - Glass 5 
variabel kapital. Merverdiraten 

Studiemøte 6: Arbeidsdagen. Kapitalen kap. 8 og 9 
Merverdirate og merverdimengde Harvey - Glass 6 

Studiemøte 7: Relativ merverdi. Kapitalen kap. 10, 11 og 12 

Kooperasjon. Arbeidsdeling og Harvey - Glass 7 
manufaktur 
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Studiesirkel om Marx' Kapitalen (for viderekomne) 

Studiemøte 8: Maskine~i og storindustri Kapitalen kap. 13 (s. 5-84) 
Harvey - Class 8 

Studiemøte 9: Maskineri og storindustri Kapitalen kap. 13 (s. 85-167) 
(forts.) Harvey - Class 9 

Studiemøte 10: Absolutt og relativ Kapitalen kap. 14 t.o.m 20 
merverdi. Arbeidskraftens pris og Harvey - Class 10 

merverdien. Formler for merverdiraten. 
Arbeidslønn: Tidslønn og akkordlønn 

Studiemøte 11: Enkel reproduksjon. Kapitalen kap. 21 og 22 
Forvandling av merverdi til kapital Harvey - Class 10 (forts.) 

Studiemøte 12: Den allmenne loven for Kapitalen, kap. 23 
den kapitalistiske akkumulasjonen Harvey - Class 11 

Studiemøte 13: Den såkalte opprinnelige Kapitalen, kap 24 og 25 
akkumulasjonen. Den moderne Harvey - Class 12 
koloniseringsteorien 

Studiemøte 14: Oppsummering - Hvor Om Kapitalen av Marx, kap. 14 og 15 
relevant er Marx og Kapitalen i dag? (Fine & Saad-Filho 2009, s. 173-201) 

Harvey - Class 13 

Litteratur 

Fine, B. & Saad-Filho, A. (2009). Om Kapitalen av Marx. Larvik: Rødt!. 
Harvey, David (2012): Reading Marx's Capital with David Harvey. 
URL: http://davidharvey.org/reading-capital/(hentet 28.8.2012) 
Harvey, David (2010): A Companion to Marx's Capital. London: Verso (bokversjonen 
av foredragserien over) 
Marx, K. (2005). Kapitalen: kritikk av den politiske økonomien, Første bok, 
Kapitalens produksjonsprosess. Oslo: Forlaget Oktober. 
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Andre tilgjengelige 
studieopplegg: 
Studieopplegg til "Bolig- og byutviklingsprogram for Rødt" 

Studieopplegg til "Rødt plan for en fossilfri fremtid" 

Studieopplegg til Rødts hefte "Sykehus er ikke butikk" 

Studiesirkel til boka Sosialisme skapes ikke i himmelen av Michael A. 
Lebowitz 

Studieopplegg på Kapitalisme og kriser 

(Kan fås fra Rødt Oslo kontoret) 

Rødt 
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