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Clarté förbundsstyrelses svar på Åke Kilanders brev:
Vad är egentligen Clartéförbundet för slags djur? Vad fyller Clartés stämmor för funktion?
Medlemmen Åke Kilander frågar och ifrågasätter. Här är förbundsstyrelsens svar

Låt oss börja med frågan om förbund, medlemmar och aktiviteter
Åke Kilander uppfattar Clartéförbundet som en organisation med hundratals medlemmar som borde
aktiveras, eftersom aktivitet och diskussioner bara omfattar en bråkdel av medlemmarna. Styrelsen
gör inte tillräckligt för att uppmuntra de överlag passiva medlemmarna till aktivism och deltagande i
diskussioner anser han.
Styrelsens arbete med medlemskap och medlemsaktiviteter
Styrelsen har arbetat mycket med att utveckla former för medlemskap och aktivt deltagande, från år
2014 och framåt. Utgångspunkten för styrelsen var att vi hade drygt 250 medlemmar men bara en
knapp tiondel deltog av dem tog aktivt del i Clarté-arbetet.
Steg 1 var handling: Styrelsen gjorde utskick i olika omgångar, några till alla medlemma, andra
riktade till medlemmar i olika områden. Styrelsen bad alla medlemmar som inte uppgivit någon epostadress (vilket de flesta inte hade gjort) att göra det. Stryrelsen ställde frågor om intresse för
lokala aktiviteter och i vilken mån styrelsen kunde bistå. Runt en tiondel av de tillfrågade bidrog med
e-postadresser, men fick ingen respons på förslag om lokala aktiviteter.
Steg 2 var eftertanke. Vi identifierade många problem:
•
•
•

•
•

Medlemskap var inte kopplat till någon form av aktivt engagemang i Clarté för de som löste
medlemskap.
Förbundet var själv otydlig med vad medlemskap avser (en lite dyrare prenumeration, bara, eller
exklusivt medlemskap där varje ansökan skulle bedömas individuellt av styrelsen?)
Det var svårt för styrelsen att komma i kontakt med medlemmarna (fram till och med 2014
saknades det till och med årliga förbundsstämmor; bara en minoritet av medlemmarna bidrog
med e-postadresser).
Det var svårt för medlemmar att komma i kontakt med styrelsen (fram till 2014 fanns ingen
ordentlig bevakning mailboxen och det fanns obesvarade mail sedan lång tid tillbaka).
Det fanns inga forum eller former för politiska diskussioner för medlemmar som inte redan aktivt
deltog i redaktionen (utöver Clartélistan, som var ett problembarn i sig).
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Steg 3: Vi drog slutsatser, främst att:
•
•

medlemskap för väldigt många inte främst avsåg aktiv medverkan, utan stöd till Clarté (60 kr/år).
För medlemmar som ville aktivera sig saknades i stor utsträckning handlingstillfällen

Steg 4: vi beslutade åtgärder för att förändra:
Kommunikation
•

•

•
•

Aktiv bevakning av mailboxen (alla formulär på clarte.nu + mail direkt till forbundet@clarte.nu.
Det kan låta självklart, men så var det inte under långa tider). Vi besvarade all obesvarad mail
som fanns liggande. Sedan dess besvarar alla mail inom några dagar.
Utskick med förfrågningar 2015 om intresse för lokala möten om TTIP. Göteborg,
Helsingborg och Stockholm var intresserade och genomförde framgångsrikt med Emma Wallin
och Li Eriksdotter Andersson som talare). Utöver det, ingen respons.
Nyhetsbrev till medlemmarna på clarte.nu (2016), men det gav inte någon respons från någon
medlem.
Sommaren 2016 tog styrelsen ett beslut om att skapa sluten medlemsgrupp på Facebook .
Avsikten är, att med den justerade röstlängden från stämman 2017 som grund, bjuda in alla
medlemmar att delta. När detta är gjort, ska Clartélistan avslutas.

Aktiviteter
•

•

•

•

•

Seminarium om klassanalys med medlemmar, prenumeranter och närstående inbjudna (Malmö
2015). Framgångsrikt, men vi förmådde inte bygga vidare på träffen, som blev en
engångshändelse.
Start av studie- och diskussionsgrupp i Malmö (2016). Hittills framgångsrikt. Antalet intresserade
av att delta har växt, från kärngruppen, till prenumeranter och nya kontakter. En av de lokala
prenumeranterna har tagit över det organisatoriska arbetet och driver det bra. Ca 20 deltagare
listade, med 10-20 deltagare per möte.
Försök i Malmö med release-möten vid släpp av nya nummer av Clarté (2015). Vi höll ett
framgångsrikt första release-möte våren 2015, i samverkan med ett lokalt antikvariat, men hade
inte organisation att hålla verksamheten uppe. Samlade både medlemmar, prenumeranter och
nytillkomna, 35+ deltagare. Vi ska göra ett nytt försök hösten 2017.
Nystart för café Clarté-möten i Stockholm (2016). Vi fick en ny fast lokal och bättrade på de
rutiner vi ärvt från tidigare omgångar av café-verksamheten. Ca 20-30+ besökare per café-träff,
olika publik varje gång. Det har skapat bättre kontakt med prenumeranter och nätverken
runtomkring, men inte fungerat som medlemsaktivitet.
Av dagens runt 60 medlemmarna (7 mars 2017) deltar över hälften i redaktionen, styrelsen eller i
något lokalt arbete i Malmö, Göteborg eller Stockholm.
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Medlemskap
Förbundet fick tydligare regler om vad medlemskap avser.
Stämman 2015 avskaffade kravet på att medlemskap ska godkännas individuellt av styrelsen.
Stämman 2016 införde möjligheten för de som vill bidra ekonomiskt till Clarté utan att för den skull
aktivera sig i förbundet, att bli stödprenumeranter. Medlemsansökningar ska registreras på den nya
förbundssidan (clarte.nu) eller genom inbetald avgift på förbundets postgiro.
Utfall
Införandet av stödprenumeration som alternativ till medlemskap har redan haft ett påtagligt
genomslag. Under 2016 har större delen av de tidigare medlemmarna gått över till
stödprenumeration. Uppskattningsvis finns det drygt 60 medlemmar och över 140
stödprenumeranter.
Av de återstående ca 100 personer som var medlemmar för några år sedan har uppskattningsvis
hälften övergått till vanlig prenumeration och den andra halvan har slutat att prenumerera.
Styrelsens slutsatser
Clarté är inte och har inte på årtionden varit en rörelse och organisation med vidhängande tidskrift.
Clarté är omvänt en tidskrift med vidhängande förening.
Föreningen har viktiga uppgifter:
•
•

Årliga stämmor för att kontrollera ekonomin, se till att tagna beslut har följts, föreslå inriktning
för verksamheten under det kommande året och att välja personer till förtroendeposter.
Politiskt arbete som tidskriften inte är ägnad till, som studiecirklar, föreläsningar, arrangemang
som Marx 2016 eller aktiviteter som det EU-kritiska arbetet, Nej till NATO och annat.

Exempel på viktiga pågående aktiviteter som föreningen (inte tidskriften) driver är Mötesfonden,
arbetet med Marx 2016, diskussionsgruppen i Malmö och mötesverksamheten i Stockholm.
Styrelsen utgör en dryg tiondel av alla medlemmar och deltar i politiskt arbete och diskussionsforum
där nära 90 procent av medlemmarna finns.

Styrelsens uppfattning av stämmans funktion och uppgifter
Styrelsen uppfattar att stämman har tre funktioner:
1.

Godkänna hur ekonomin har skötts under det senaste året.

2.
Granska och diskutera verksamheten som förts det senaste året (styrelsens
verksamhetsberättelse). Godkänner inte stämman vad som gjorts, kan den uttala kritik, föreslå
förändrad inriktning eller vägra bevilja styrelsen ansvarsfrihet. De senaste stämmorna har styrelsen
mycket detaljerat angett vilka beslut som genomförts, vad som inte genomförts och varför.
3.
Besluta inriktning för kommande års verksamhet. Det är punkterna om motioner, propositioner
och förslag till verksamhetsplan på dagordningen.
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Under långa tider höll Clarté inga stämmor alls. På senare år har stämmor hållits 2011, 2014, 2016
och nu, 2017. Vi oss i rätt riktning: mot regelbundna årliga stämmor, som i vanliga föreningar.
Styrelsen delar inte uppfattningen att det saknas punkter för politisk diskussion på dagordningen. Det
kan inte bli mer politiskt än att med fingret på varje rad och siffra ställa styrelsen till ansvar för vad
som uträttats och inte uträttats.
Stryrelsen anser inte att det är för mycket samtal, samkväm och kringarrangemang på stämmorna
Det är tvärtom så att samtalen, samkvämen och kringarrangemangen är en del av den politiska
diskussionen. De fyller en viktig politisk funktion. Till exempel
Förra året hade vi en diskussion om arbetarlitteratur med Arbetarskrivare. Det följer vi
upp i år med diskussionen om Daria Bogdanskas tecknade berättelse om ”integration”,
klass, prekära arbetsförhållanden, kamp, misslyckande och segrar i Malmö.
Förra året hade vi en viktig diskussion om bourgeoisiens roll i framväxten av
industrisamhällena. Är det verkligen så att bourgeoisien spelat en progressiv roll, som
många marxister traditionellt hävdat. Benny Andersson ifrågasatte detta. Det är en
diskussion som satte spår i Clartés nummer om USA och slaveriet och som fortsätter i
årets diskussioner om förståelsen av den ryska revolutionen.
I år ska vi ha en diskussion om det EU-kritiska arbetet som Jordens vänner initierat i
Sverige och som Clarté deltar i. Det lär också sätta spår i fortsatt aktivism och i Clartés
spalter.
Åke Kilander efterfrågar att fvi på stämman diskutera och besluta om tidskriftens inriktning. Vilka
frågor är viktigast utifrån läget i Sverige och världen? Vilken karaktär ska tidskriften ha beträffande
allsidighet, kulturens roll etc.?” Men redaktionen styrs inte av styrelsen, eller ens av stämman.
Förbundet utser redaktörer för tidskrift och webbställe. Därefter arbetar redaktionerna självständigt.
Det finns ingen kommissarie som korrigerar linjen.
Åke Kilander tar också upp om brister i programmet och styrelsens uttalande om Myrdals medverkan
i Nya Tider. Det kommer stämman att diskutera i samband med de motioner som kommit in och
besvarats av styrelsen. Den diskussionen ska alla stämmodeltagare delta i.
Clartés förbundsstyrelse, 7 mars 2017

