HIZLARIAK
Debbie Bookchin (kazetaria, Institute for Social
Ecology-ko kidea)
Jtxo Estebaranz (historian doktorea, Euskal
Herriko militante autnomoa)
Floreal M. Romero (ekologia sozialeko
militantea Espainako Estatuan)
Itziar Madina Elguezabal (kazetaria eta
“Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca”
liburuaren egilea)
Sales Santos Vera (“Comunidades sin Estado en
la Montaña Vasca” liburuaren egilea)
David Gonzalez (Iraun Permakultura-ko kidea)
Bilboko Ekintza Antiespezista
Tosu Betirako
ZAD
Gerard Briche (balioaren kritikaren teorikoa)
Antonio Perez Collado (CGT Pais Valencià-ko
militantea)
Jakue Pascual (soziologoa, Euskal Herriko
militante autonoma)
Laia Vidal (Grupo de Refelexión para la
Autonomía-ko militantea)
Martino Seniga (kazetaria)
Necibe Qeredaxi (Jineologyren bultzatzailea)

* Hizlaria gehiago baieztatzeko zain

Ezin da jadanik dudarik egin. Kapitalismoa
suntsitzen ari da bere neurrira moldatu duen
gizartea eta honi aterpea damaion natura. Ez
adituek ere aurreikus dezakete kapitalismo horren
kolapsoa nonahi datozen urteetan, bere logika
produktibista dela eta. Baita apurka agortuz
doazen lehengaiek eta energia iturriek iragarri
egiten digutelako. Estatua, gehiengoak uste
duenaren aurka, kapitalismoak daukan tresna
nagusia da hedatu ahal izateko eta logikaz
dakarren klasearteko borroka ahal den gehien
murriztuko badu. Kolapsoarekin, gehiago kostako
zaio Estatuari ‘ongizate-estatuaren azenarioa’
mantentzea bere ’oinezkoen alderdietan’, geroni
bizitzea egokitu zaigunekoetan alegia eta,
ondorioz, indar errepresiboa eta hertsadura
mekanismoak areagotu beharko ditu.

EKOLOGIA SOZIALAREN
NAZIOARTEKO II TOPAKETA
URRIAK 27, 28 ETA 29, BILBO

Ekologia Sozialaren II Nazioarteko Topaketa
honek eremu berri bat zabaldu nahi du, gero eta
handiagoa,
analisi
eta
ausnarketa
emankorretarako
aproposa,
esperientzia
konkretuek sorraraziak hori bai, nahiz historikoak
nahiz gaur egungoak, nahiz hurbilak nahiz
urrunagoak. Helburua dugu paradigma politiko
emanzipatzaile berri bat zimendatzea eta
abiaraztea eta, honekin batera, ekintzarako bide
ukigarriak,
sinesgarriak
eta
kontsentsua
gauzatzeko benetan gai direnak.
Noiz:
27, 28 y 29 de octubre
Non:
Karmela, Fika kalea 44, 48006, Bilbo, Bizkaia
www.karmela.eus
Kontaktua eta izena ematea:
ecologiasocialnet@gmail.com

www.ecologia-social.net

URRIAREN 27 OSTIRALA

URRIAREN 28 LARUNBATA

URRIAREN 29 IGANDEA

-16:00 Ate-irekitzea eta harrera-erregistroa.

-09:00 Gosaria.

-09:00 Gosaria.

-17:00 Ongietorria, topaketaren aurkezpena.

-10:00 Tailerrak. Aztergaia: lurraren defentsan

-10:00 Tailerrak. Aztergaia: kapitalismoak duen

-18:00 Mahai-ingurua: Zer erakunde zer

(borroka-intersekzionalitatea, permakultura,

rol psikologikoa lokarri komunitario eta

munizipalismorako?

bioeraikuntza, energia-trantsizioa).

a) Ikuspuntu historikoak. Egungo egoera:
sozialdemokrazia eta munizipalismo libertarioa,
komunalismoa eta konfederalismo
demokratikoa.
b) Auzolana eta Batzarrea: burujabetasun
komunala Euskal Herrian.

a) Mega-proiektuak: Estatuak programatutako
beharrizan kapitalista bat.
b) Lurraren defensa, borrokak eta alternatibak.
c) Hirien eta herrien arteko koordinazioa,
aldarrikapenak eta alternatibak, urbanizatzea eta

komunikatiboak alienatzean eta suntsitzean.
a) Dena hasten denekoa: amatasunezko
desioaren errepresioa eta sumisio-egoera
inkontzientearen genesia. Etengabekotasunaren
kontzeptua. Amatasun antipatriarkala.

deszentralizazioa komunalismoaren ikusmolde

b) Kapitalismoa eta nartzisismoaren kultura,

politikoaren barruan.

afektua eta atxikimendua kontsumo-gizartean:

c) Beharrezko erakundea: Estatuarenak ala

-13:00 Eguerdiko etenaldia.

erabili eta bota.

Herriak sortuko lituzkeenak? Joera bataren eta

-14:00 Tailerrak. Aztergaia: sindikalismoa, bere

c) Ekonomia feminista eta ekofeminismoa:

bestearen alde on eta txarrak.

joera iraultzaile eta anarkosindikalistak.

bizitza erdimuinean.

-21:00 Afaria.

a) Ikuspegi historikoak: Komunismo

-13:00 Eguerdiko etenaldia

libertarioaren bide ezberdinak Espainiako

-14:00 Mahai-ingurua: Jineology.

Estatuan (1868-1937). Aragoin egokiro
egindakoak, Kataluniako desdoitzeak.
b) Sindikalismoa kategoria kapitalista gisa?

a) Emakumearen askatasunaren soziologiaren
paradigma.

Zergatik? Sindikalismoaren iraultzailearen rola

b) ‘Emakumearen zientzia’: Emakumezkoa

anarkosindikalismoan gaur egunean.

gizartearekin, naturarekin eta bizitzarekin

c) Ikusmirak: munizipalismo libertariotik,

birkonektatzea.

komunalismotik eta eta konfederalismo

c) Jineology Mendebaldera esporta litekeen

demokratikotik begiratuta.

zientzia ote da?

-17:00 Mahai-ingurua: Estatu-Nazioetatik
haraindian
a) Estatu-Nazioaren nazionalismo baztertzailea.

-17:00 Bukaerako bilkura eta etorkizunaren
aurreko ikuspegiak.

b) ‘Nazio’ kontzeptuaren definizio
emanzipatzailea.
c) Herri kurduaren apostua: konfederalismo
demokratikoa eta bere lorpenak.
-21:00 Afaria.

* Programazioak aldaketa jasan dezake

