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ANARKISTISKA STUDIER
Syftet med Anarkistiska Studier är att genom bland annat studiecirklar, föredrag och 
utgivning av böcker och texter sprida anarkistiska idéer.

Anarkistiska Studier vill inspirera människor till att organisera sig utifrån sina behov  
och sin vardag och tillsammans skapa ett samhälle baserat på frihet, rättvisa och jämlikhet. 

Tidigare delar av skriftserien Anarkism: 
Organisering, första upplagan 2008
Feminism, första upplagan 2012
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TILLÄGG TILL ANDRA UPPLAGAN 2012
Sedan denna bok först trycktes har en hel del hunnit hända. Vissa organisationer har omformats, 
försvunnit eller bytt namn. Huset Cyklopen har bränts ned och börjat byggas upp igen. Vardags-
organiseringen i förorter runt om i Sverige har vuxit. Med detta sagt är redaktionen ändå överty-
gad om att de grundläggande frågeställningarna är lika aktuella, och viktiga, som år 2008.

KÄRA LÄSARE,

Det du håller i din hand är den första boken i en skriftserie om anarkism. Här har 
vi samlat kunskap om organisering i Sverige och världen, i dag och i går. Och en del 
idéer om framtiden.

Världen över avlöser kriserna varandra. Oavsett om de kallas klimatförändring-
ar, krig eller korruption så har de samma grund: den ojämlika fördelningen av so-
cial, politisk och ekonomisk makt. Vi tror inte att vägen till ett annat samhälle går 
genom partier, oavsett om de kallar sig socialistiska eller liberala, eller genom att 
vara klimatsmart och köpa kravmärkta bananer.

Anarkister vill förändra samhällets strukturer i grunden. Det blir svårt att ge-
nomföra den förändringen utan att människor sluter sig samman. Hur vi organi-
serar oss borde vara ett medvetet val och diskuteras mer, eftersom det är en del av 
kampen. Det är också viktigt att prova olika strukturer för att ha en praktisk grund 
när det blir dags att agera på ett större plan.

Några av oss i redaktionen har tidigare arrangerat föreläsningar och studiecirk-
lar under namnet Anarkistiska studier. Från början tänkte vi återuppta utgivningen 
av Anarkistisk tidskrift, som existerade under 1980- och 90-talen. Men det blev en 
egen skriftserie i stället.

Vår önskan är att få igång ett samtal om anarkismen som verkligt alternativ till 
dagens politik. Det här är vårt bidrag. Vi hoppas att ni som läser blir stärkta och 
inspirerade.

Välkomna!




































































































































































































