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26-27-28 Μαΐου 2017, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256,
Αθήνα
Το πολιτικό περιοδικό Βαβυλωνία διοργανώνει για 6η φορά το
αυτοδιαχειριζόμενο
και
αυτοχρηματοδοτούμενο
Διεθνές
Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ B- FEST.
Το φετινό B-FEST φιλοδοξεί να αναδείξει ιδέες, κινήματα,
κοινότητες και κοινωνίες που καθίστανται μη διαχειρίσιμες και
μη κυβερνήσιμες στα διάκενα του υπάρχοντος παγκόσμιου
ολιγαρχικού και καπιταλιστικού συστήματος. “We are
ungovernable“ είναι το φετινό σύνθημα του φεστιβάλ στο οποίο
μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν ο Γάλλος πολιτικός φιλόσοφος Ζακ
Ρανσιέρ, o Αldo Seoane ιθαγενής Ινδιάνος αγωνιστής από την
Ντακότα των ΗΠΑ, ο Ercan Ayboga από το οικολογικό κίνημα της
Μεσοποταμίας (Ροζάβα), ο Peter Sunde ιδρυτής του Pirate Bay, η
Melissa Valle για το κίνημα Black Lives Matter, ο Jason Hickel
ανθρωπολόγος και αρθρογράφος του The Guardian, Al Jazeera, o
Uri Gordon από τους ισραηλινούς αναρχικούς ενάντια στο τείχος,
κινήματα που υπερασπίζονται τα κοινά αγαθά από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, ενώ θα διοργανωθεί και η διεθνής συνάντηση

κινημάτων για το νερό.
Τα σύγχρονα έθνη κράτη στέκονται αμήχανα μπροστά στις νέες
σημασίες που αναδύονται και στη συνειδητή αποστοίχιση μεγάλων
κομματιών της κοινωνίας. Η καθεστωτική διαχείριση Κράτους και
Αγοράς παράγει ασύμμετρους πολέμους, αμέτρητους πολιτικούς,
οικονομικούς αλλά και κλιματικούς πρόσφυγες, ενώ η αναδιανομή
εισοδήματος και ισχύος σε όλον τον πλανήτη διευρύνει την
παγκόσμια οικολογική κρίση, η οποία τείνει να γίνει μη
αναστρέψιμη.
Καμία Ιδεολογία, δόγμα, παραδοσιακή αφήγηση δεν μπορεί να
εμπνεύσει σήμερα τις κοινωνίες. Παρά τις προσπάθειες της
ακροδεξιάς και του φιλελευθερισμού να απαντήσουν, με ζοφερό
τρόπο, στα διλήμματα που δημιουργεί η παγκόσμια καπιταλιστική
κρίση, κερδίζοντας την κοινωνική συναίνεση -ειδικά σήμερα που
κατέρρευσε και το τελευταίο πρόσχημα αριστερής διαχείρισης-,
τόποι αντίστασης και δημιουργίας των από τα κάτω κουβαλάνε
ακόμη το νόημα της ελευθερίας, δείχνοντας έναν δρόμο, έξω από
το Κράτος και την Αγορά.
Πέρα από τα φενακισμένα δίπολα Αριστεράς-Δεξιάς και τα
παιχνίδια κυριαρχίας που όλο και λιγότερο πείθουν, βρίσκονται
οι ιδέες και οι πρακτικές της αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης,
της άμεσης δημοκρατίας, της κοινωνικής οικολογίας. Ένας κόσμος
κοινωνικής αντιεξουσίας, σε ένα παγκόσμιο δίκτυο,
δημιουργείται, δηλώνει παρών! Με την κοινωνία, όχι την
εξουσία!
Θεσμοί ελευθερίας και δημιουργικές αντιστάσεις αναδύονται στο
Standing Rock και τον αγώνα για το νερό, στη Ροζάβα και τα
κουρδικά συμβούλια οικολογίας στη Μεσοποταμία, στο κίνημα
τοπικών συνελεύσεων στις Η.Π.Α., στις παγκόσμιες
κινητοποιήσεις γυναικών, στις αυτοοργανωμένες δομές προσφύγωνμεταναστών και σε αυτοοργανωμένες πρωτοβουλίες σε όλη την
Ελλάδα οι οποίες, έμπρακτα, αμφισβητούν την εφαρμογή του
“δόγματος του σοκ”, αντιστέκονται στην πολιορκητική μηχανή της
“ανάπτυξης”, φτιάχνοντας το έδαφος για την υπέρβαση της

κρατικής και εταιρικής διαχείρισης.
Δεν εκπροσωπούμαστε! Δεν αναθέτουμε!
Είμαστε μη διαχειρίσιμοι, μη κυβερνήσιμοι εκεί όπου η
ελευθερία της απόφασης και η άμεση δημοκρατία πραγματώνονται,
εκεί όπου ο δημόσιος χώρος και χρόνος επαναδημιουργείται, εκεί
όπου το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια δεν εκτιμάται με
βάση το χρώμα ή το φύλο, εκεί όπου η πολιτική ξανασημαίνει τη
διαχείριση των κοινών.
We are ungovernable!
Διεθνείς Συμμετοχές:
JACQUES RANCIERE (Γάλλος φιλόσοφος)
Ιθαγενής από STANDING ROCK, DAKOTA
BLACK LIVES MATTER (Η.Π.Α.)
PETER SUNDE (ιδρυτής THE PIRATE ΒAY)
JASON HICKEL (κλιματική αλλαγή, αποανάπτυξη)
ERCAN AYBOGA (Revolution
Μεσοποταμίας)

in

Rojava,

Οικολογικό

Κίνημα

URI GORDON (Ισραήλ: Αναρχικοί ενάντια στο τείχος)
Kινήματα από Βαλκάνια & Κύπρο | Διεθνής Συνάντηση για το Νερό
| Φύλο και Τρανς Δικαιώματα
ΟΜΙΛΙΕΣ | ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ | ΣΙΝΕΜΑ | ΘΕΑΤΡΟ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ &
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΚΟΜΙΞ | WORKSHOPS
Συμμετέχετε στην Πλατφόρμα Δημόσιου Διαλόγου με τον Ζακ
Ρανσιέρ
Πρόγραμμα Ομιλιών-Συζητήσεων: εδώ
Πολιτιστικό Πρόγραμμα: εδώ
Δείτε αναλυτικά τις φετινές διεθνείς συμμετοχές: Διεθνείς
Συμμετοχές B-FEST 6
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