Seminarium 2
Underlag1: 'En av Karl Marx' teorier har av eftervärlden kallats 'alienationsteorin'...

Alienering, ett begrepp som många anser får starkare och starkare betydelse allt eftersom det nya samhället stärker sin dominans över individen, var Marx' sätt att förklara den apati som växer fram hos alla individer som är slavar under ett system, utan makt att förändra sin situation. Att var alienerad, ur Marx' perspektiv, är att bli isolerad som ett resultat av maktlöshet.
	Marx erkände fyra olika sätt som alienering drabbade isolerade individer. Den första är alieneringen från en individs arbete. Här lägger Marx fram tron att alla arbetar ibland för att möta sina omedelbara behov, men också för att utvecklas. Kapitalismen beröver arbetarna på deras rätt att bestämma vad de producerar, eller hur de skall producera det. Den industriella arbetet idag är monotont och upprepande, något som i Marxs ögon förvandlar arbetarna till maskiner.
	Det andra sättet är alienering från produkten av arbetet. Slutresultatet av arbetarnas strävan tillhör inte dem själva, utan kapitalisterna. I linje med detta resonerade marx att ju mer en arbetare lägger av sig själv i sitt arbete, desto mer förlorar han.
	Det tredje sättet är alieneringen från andra arbetare. Här separeras arbetarna ifrån varandra, genom att arbetet inte längfre är ett samarbete, utan en tävling.
	Slutgiltligen, det fjärde sättet, alienering från den mänskliga potentialen, förhindrar arbetarna att uppfylla sina behov och planer i sitt arbete, vilket ger dem en könsla av mental uttmattning, hemlöshet och mållöshet.
	Alienation ökar i samhällen där vi människor i allt högre drag blir lönearbetare. De ovanstående alienationssätten förklarar delvis detta, då lönearbete skapar konkurens och en omänsklig tyngdpunkt vid effektivitet. Att vara lönearbetare är också att stärka kapitalismens grunder, vilket i sin tur öker alienationen ytterligare. Då Marxs enda lösning på problemet, revolution och raidkal förändring, innebär att arbetarna själva måste inse hur förslavade de har blivit, är lönearbete en av de barriärer som förhindrar oss att se vår egen situation. Ett moment tjugotvå som stärker sig själv.
	Tillsammans utgör Marxs alienationsteorier en grundläggande motsägelse i det kapitalistiska systemet: samtidigt som vi utvecklar teknolologi för att öka vår makt över världen, får den produktiva processen makt över oss. Alienation är det som gör att Marx, trots sina hopp om den oundvikliga revolutionen, samtidigt skådade in i framtiden utan hopp.
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