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Studieopplegg til Pål Steigan: Sammenbruddet
Dette er de tre problemstillingene vi foreslår blir prioritert, men de som vil bruke mere tid
kan ta for seg flere avsnitt i boka også. Eller det kan være at noen vil bruke mer enn ett
møte på noen av problemstillingene.

Møte 1:
Diskutere hva slags krise dette er:
• Står vi ovenfor et snarlig sammenbrudd for den kapitalistiske produksjonsformen,
eller er det bare et sammenbrudd for den markedsliberalismen som har rådd
grunnen de siste 30 åra?
• Er det bare «den gamle verden» sitt regime som er i ferd med å bryte sammen, og
vil en mer diktatorisk statskapitalisme a la Kina ta over føringen og flytte
tyngdepunktet i verdensøkonomien over til de såkalte «framvoksende
økonomiene»? Hva ville eventuelt et slikt «regimeskifte» føre med seg i form av
konflikter/kriger og levekåra til folk?
• Kan Norge unngå å bli dratt inn i den krisa som Europa nå er inne i?
• Hva betyr det at denne økonomiske krisa kommer midt oppe i den globale
klimakrisa og en akselererende energi- og ressurskrise?
Krever denne krisa at revolusjonære må prioritere om på kreftene, utvikle nye allianser og
endre arbeidsmåter? (grundigere på dette i møte 3, men de laga som bare har ett møte bør
også komme inn på dette her, slik at dere også kommer noe inn på «hva må gjøres?»)

Møte 2:
Ta for dere kapittel 3, om de sju store krisene.
• Stemmer det at de ikke kan løses innenfor kapitalismen, eller vil ny teknologi og
politiske omprioriteringer løse dem?
• Steigan peker på ei energikrise knytta til stagnasjon og nedgang i oljeproduksjonen i
verden. Hva mener dere om dette?
• Steigan mener at energimangelen vil tvinge fram et nullvekstsamfunn. Drøft dette,
og diskuter hva det eventuelt betyr for et framtidig samfunn etter kapitalismen.
• Hva bør være vinklinga på vår propaganda og agitasjon på dette området? Hvordan
skal vi både utfordre miljøbevegelsen og samarbeide med den om noen av
reformkrava det i dag kan samles massestøtte bak?
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Møte 3:
Ta for dere kapittel 5, Kommunisme 5.0.
• Er strategien som her strekes opp for kampen for en ny samfunnsorden holdbar?
• Hva vil det i tilfelle bety for politiske prioriteringer og arbeidsformer vi skal legge
vekt på og utvikle framover?
• Steigan mener at kampen for det han kaller Kommunisme 5.0 begynner allerede nå
gjennom kampen for å skape levedyktige alternativer til kapitalismen. Drøft dette.
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