II. ULUSLARARASI SOSYAL EKOLOJİ BULUŞMASI
Hiç şüphesiz kapitalizm günümüzde, kendi (dev)boyutlarına uygun olarak oluşturduğu toplumda olduğu
kadar, onu barındıran doğada da tahribat yapıyor. Kapitalizmin, prodüktivizme ve enerji ve hammadelerin
giderek tükenmesine bağlı olarak, gelecek yıllarda gerçekleşecek olan genel çöküşünü öngörmek için bir
uzman olmaya gerek yok. Devlet, genelleşmiş inancın aksine, aslında kapitalizmin gelişmesine hizmet
veren ve kendi yarattığı sınıf mücadelelerini mümkün olduğunca aza indirgemeye yarayan, birinci araçtır.
Kaynakların tükenmesi ile, bir "iyi yaşama" arzusunu artık bir pesinden koşulacak "havuç" gibi
gösteremeyecek, ve baskıcı gücünün ve yaptırım mekanizmalararının şiddetini arttırmak zorunda
kalacaktır.
2. Uluslararası Sosyal Ekoloji Buluşması'nın hedefi, gittikçe genişleyen bir analiz ve verimli düşünce
alanı yaratmaktır. Amaç, tarihi ve güncel, uzak veya yakın, somut deneyimlerle beslenmiş düşünceler
üretmek, yeni bir özgürlükçü politik paradigma, uzlaştırıcı kapasiteye sahip, inandırıcı ve somut eylem
çizgilerini tasarlamak ve kurmaktır.

27 EKIM CUMA
16:00 Açılış ve kayıt işlemleri
17:00 Hoşgeldiniz mesajı
Floreal M. Romero (İspanya sosyal ekoloji militanı)
Debbie Boockchin (gazeteci, Sosyal Ekoloji Ensitüsü (Institute for Social Ecology) üyesi
Juantxo Estebaranz (Tarihçi ve Bask otonomu Euskal Herria militanı)

18:00 Panel : Belediyecilik için hangi kurumsallar ?
a) Tarihi perspektifler. Güncel durum : sosyal demokrasi ve liberter belediyecilik, komüncülük veya
demokratik konfederalizm.
b) Auzolan y batzarre: Euskal Herria'da komün egemenliği.
c) Devletin kurumları mı gerek, halkın mı ? Her ikisinin olumlu ve olumsuz yanları
Debbie Boockchin (gazeteci, Sosyal Ecoloji Enstitüsü (Institute for Social Ecology) üyesi
Sales Santos Vera ("Bask dağlarında devletsiz toplumlar" kitabının yazarı)
Itziar Madina Elguezabal (Bask dağlarında devletsiz toplumlar" kitabının yazarı).

21:00 Yemek

28 EKIM CUMARTESI
09:00 Kahvaltı
10:00 Çalıştay : Bölge savunması konusu çevresinde ; (Mücadelelerin kesişmesi, permakültür,
bio yapı, enerji geçişi).
a) Dev projeler : Devlet tarafından programlanmış kapitalist bir gereklilik
b) Bölge savunması, mücadeleler ve alternatifler
c) Kırsal ve kent arasında koordinasyon, komünalist bir politik perspektifte talepler ve alternatifler
David González (Iraun Permakultura üyesi). Tosu Betirako. ZAD.

13:00 Öğle arası
15:00 Çalıştay : Sendikacılık, devrimci akımlar ve anarkosendikacılar
a) Tarihi perspektif ; İspanya'da liberter komünalizmin farklı yolları (1868-1937). Aragon'daki başarılar ve

Katalonya'daki sapmalar.
b) Liberter belediyecilik, komünalizm ve demokratik konfederasyon perspektiflerinden bu yana gelişmeler
Antonio Perez Collado (CGT militanı).
Gerard Briche ('Değer'in eleştirisi kitabının yazarı).

18:00 Panel : Ulus-Devletin ötesinde
a) Ulus-Devletin dışlayan milliyetçiliği
b) Millet kavramının özgürleştirici bir tanımı
c) Kürt halkının iddiası : demokratik konfederasyon ve başarıları
Jakue Pascual (sosyolog, Euskal Herria otonomu militanı).
Laia Vidal (Grupo de Reflexión para la Autonomía, Otonomi için Düşünce Grubu militanı).

21:00 Akşam yemeği.
29 EKIM PAZAR
09:00 Kahvaltı
10:00 Çalıştay : Toplum ilişkileri ve iletişim, yabancılaşma ve yıkımda kapitalizmin psikolojik rolü
a) Herşeyin başlangıcı : anaçlık arzusunun bastırılması, bilinçsiz teslim olma halinin doğuşu. Süreklilik
kavramı. Anti-ataerkil anaçlık.
b) Kapitalizm ve narsisizm kültürü, tüketim toplumunda, 'sevgi ve bağlanma: kullan/at.
c) Feminist ekonomi ve ekofeminizm : yaşamı merkeze almak
13:00 Öğle arası
15:00 Panel : Jineoloji.
a) Kadın özgürlüğü sosyolojisinin paradigması
b) “Kadın bilimi” : kadınların toplum, doğa ve yaşama yeniden bağlanması
c) Jineologie Batı'ya ithal edilebilir mi?
Necibe Qaradaxi (Jineoloji savunucusu).
18:00 Kapanış toplantısı ve perspektifler

