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Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER) är en partipolitiskt och 

religiöst obunden organisation med syfte att länka samman forskning och aktivism inom områden som 

fred, social och ekologisk hållbarhet, samt civila och politiska rättigheter. SCISER är avsett att vara ett 

forum där politiska frågor diskuteras utifrån viljan att formulera progressiva alternativ till den rådande 

samhällsordningen och driva fram förändringar. SCISER vill fylla ett tomrum i den politiska debatten 

genom att brygga forskning och politisk aktivism, och därigenom skapa förutsättningar för ett 

intellektuellt samtal som kombinerar analyser och reformförslag. För att ett sådant intellektuellt samtal 

ska bli möjligt måste traditionella gränser mellan sakområden överskridas. En debatt som baseras på 

insikten att problem relaterade till krig, miljöförstöring och sociala och ekonomiska ojämlikheter är 

kopplade till varandra möjliggör mer genomgripande diskussioner som går bortom 

problemformuleringar och banar väg för alternativ och lösningar.  

Det krävs en breddning och fördjupning av den nuvarande politiska diskursen. Författare, filosofer och 

aktivister från tidigare generationer borde lyftas fram och diskuteras i ljuset av dagens problem och 

utmaningar. Fantasilösheten som präglar dagens politiska debatt beror till stor del inte på brist på idéer 

utan på bristande kunskap om de idéer och reformförslag som redan finns att ta del av men som av 

olika anledningar har förskjutits till periferin, medvetet ignorerats eller helt enkelt har glömts bort. 

SCISER vill knyta an till nedrustningstraditionen representerad av politiker såsom Alva Myrdal och 

Inga Thorsson, till den rekonstruktiva traditionen representerad av forskare som Seymour Melman och 

Paul Goodman, och till den filosofiska och aktivistiska traditionen representerad av tänkare som 

Hannah Arendt och Barry Commoner, med flera. I skärningspunkten mellan forskning och politisk 

aktivism vill SCISER verka folkbildande genom att vara både tanke- och aktionssmedja och kombinera 

analyser grundade i forskning med aktioner som studiecirklar, manifestationer och stormöten.  

SCISERs idégrund är baserad på antirasism och feminism och vilar ytterst på en övertygelse om att fred 

är möjlig, att social och ekologisk hållbarhet kan uppnås och att våra medborgerliga och politiska 



rättigheter ska försvaras, förstärkas och förbättras i alla världens länder. Allt för ofta är klyftan mellan 

policy och verklighet, mellan ord och handling, så stor att strävan efter att reformera och förbättra 

samhället reduceras till slagord utan slagkraft. Det saknas antingen visioner eller förslag på hur 

visionerna kan förverkligas.  

Genom ekonomisk rekonstruktion kan ett fredligt, hållbart och rättvist samhälle förverkligas med hjälp 

av institutionell förändring såsom ekonomisk omställning av säkerhets- och försvarsföretag, grön 

omställning av ohållbara industrier, och hållbar stadsplanering som främjar trädgårdsstäder, 

kollektivtrafik och alternativa energikällor. Genom politisk rekonstruktion kan nedrustning, alternativa 

budgetprioriteringar, mänsklig säkerhet och en utrikespolitik med betoning på diplomati och 

ekonomiska och politiska utbyten reducera, eller helt och hållet bryta, den militaristiska våldsspiralen. 

Genom social rekonstruktion kan sådana mål uppnås med hjälp av innovationer som demokratiserar 

ekonomisk, medial och politisk makt. Sådana innovationer kan vara interaktiva medieplattformar, 

kooperativ eller demokratiska sammanslutningar understödda av kritisk analys och rekonstruktiv 

forskning. Rekonstruktion innebär med andra ord att visioner om hur samhället kan förbättras och 

förändras kopplas samman med konkreta reformer.  




