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BESKRIVNING
Arbetareklass-socialism vs. de ovetenskapliga moralisternaFörfattare: Daniel U. NordströmVARFÖR
KÄNNS DET IDAG som att socialdemokratin inte har en framtid längre? Varför verkar det som att
Socialdemokraterna skäms över sina egna arbetarväljare? Varför talar de enbart om socialism i högtidstal?
Varför alla inre konflikter?Den här boken försöker svara på dessa frågor. Läsaren får en genomgång i hur
socialdemokratin tänkte om sig själv när den grundades. Om alla grenar som har växt ut på dess
idépolitiska stam.Vad den tänker om sig själv idag och varför! Boken skildrar socialdemokratin som
kluven i två delar från allra första början: en rörelsebyggande tradition underifrån; en
"statsmannasocialism" (mot denna) ovanifrån.Nordström vill med denna bok överkomma
socialdemokratin, genom att först behärska den! Först därefter kan arbetarrörelsen gå vidare..."[...] i
huvudsak så är relationen mellan SAP och arbetarklassen, statsmäns till ett passivt klientel. Byråkratin
använder facket som försäkringsbolag, advokatbyrå; politiker använder SAP som ett företagdär man
betalar med sina röster förvälfärden och social trygghet. Allting som stör det mönstret är för GreiderSuhonen & Cos syfte något omoraliskt.""Vänstersocialdemokratin är idag en traditionalistisk moral, ytligt
utsmyckad med nymodiga delteorier om samhället [...D]römmen om att gå tillbaka till socialdemokratins
glansdagar, är på alla plan ettförlorande spår. Istället behövs en vetenskapligt grundad
arbetareklasssocialism.""Vi luras inte att normer, i ett klassamhälle, har allmänmänsklig mening, utan, för
oss är de rent "tekniska instruktioner" till att uppnå våra bestämda syften. De är klassnormer, satser i en
verktygslåda, som alla kan bytas ut om de bara tar oss från A till B, inte A till Ö."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Introduktion: Ride the Tiger | RIDE THE TIGER
Man kan alltså vara ideologiskt rörlig "uppåt" (om man nu placerar överklass-liberalism/konservatism
uppe och arbetarklass-socialism/antikapitalism nere) ...
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Arbetareklass-socialism (Heftet) av forfatter Daniel U. Nordström. Pris kr 249.
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