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Από το Ράλεϊ ως το Λος Άντζελες, οι κοινότητες βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή χτίζοντας τις δομές του κινήματος για μία
συντονισμένη αντεπίθεση. «Ένα πράγμα που είναι πολύ σαφές υπό
τη διοίκηση του Τραμπ είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να
παραμένουμε στη γωνιά μας και στην ενασχόλησή μας με ατομικά
και επιμέρους θέματα», δηλώνει ο Manzoor Cheema, ιδρυτικό
μέλος της οργάνωσης Μουσουλμάνοι για την κοινωνική δικαιοσύνη
και του Project South από το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας.
«Επιθέσεις συμβαίνουν παντού κατά των μεταναστών, των
προσφύγων, των Μουσουλμάνων, των μαύρων, των εργαζομένων και
των Εβραίων».
Ο Cheema αποτελεί έναν από τους αμέτρητους ακτιβιστές σε όλη
τη χώρα που οργανώνει μεγάλες λαϊκές συνελεύσεις για την
ενδυνάμωση και την ενότητα των κοινοτήτων, οι οποίες
βρίσκονται στο στόχαστρο αυτής της πολύπλευρης επίθεσης. Με
ρίζες στο κίνημα των μαύρων στις Η.Π.Α., στο λατινοαμερικάνικο
Encuentro και σε αριστερούς σχηματισμούς σε όλο τον κόσμο,
τέτοιου είδους φόρουμ φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, καθώς
συνεχώς αυξανόμενα πλήθη συσπειρώνονται σε κοινοτικές
συνελεύσεις για να σχεδιάσουν τις στρατηγικές της αντίστασης.
Ενώ τα θέματα και οι τακτικές μπορεί να διαφέρουν, οργανωτές
από όλη τη χώρα τονίζουν ότι στόχος τους είναι να ενδυναμώσουν
την ανεξάρτητη υποδομή του κοινωνικού κινήματος ώστε να
καταστεί δυνατή μια ευρύτερη και πιο αποτελεσματική αντεπίθεση
-και να καθορίσουν τις ανάγκες των πλέον κατεστραμμένων

κοινοτήτων από αυτή την οδυνηρή πολιτική στιγμή.
Μόνο στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον 10 λαϊκές συνελεύσεις από
τον Νοέμβριο ως τώρα έχουν συγκεντρώσει πλήθη που κυμαίνονται
από 900 έως χιλιάδες άτομα. «Έχουμε μαζευτεί για να
συζητήσουμε τα τρέχοντα πολιτικά δεδομένα και να υπενθυμίσουμε
στον κόσμο ότι δεν είναι μόνος και ότι υπάρχουν και άλλοι
άνθρωποι που εργάζονται και αγωνίζονται μαζί τους», λέει ο
Armando Carmona, εκπρόσωπος της οργάνωσης National Day Laborer
Organizing Network. «Μέσα από αυτές τις συνελεύσεις, υπήρξαν
κινητοποιήσεις, εργαστήρια για την εκμάθηση των δικαιωμάτων
μας και άλλες συγκεντρώσεις με αντικείμενο συζήτησης τις
τοπικές επιτροπές άμυνας στις γειτονιές».
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οικοσυστήματος αντίστασης στον «Τραμπισμό», το οποίο συνεχίζει
να οικοδομείται σε μεγάλη κλίμακα, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο βγαίνουν στους δρόμους, οργανώνουν άμεσες
δράσεις και χρησιμοποιούν τα σώματά τους για να αντισταθούν
στη συνεχιζόμενη άνοδο των επιθέσεων εναντίον μεταναστών. «Με
όλη αυτή την πολιτική κρίση που εκτυλίσσεται, η αντίδραση δεν
είναι αρκετή», αναφέρει ο Reed Ingalls, μέλος της Συμμαχικής
δράσης στη Γειτονιά του Σιάτλ, μιας από τις πολλές
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν την οργάνωση λαϊκών συνελεύσεων
σε περιοχές σε όλη την πόλη από το βράδυ των εκλογών και μετά.
«Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι η οικοδόμηση της υποστήριξης,
της αλληλοβοήθειας και της κοινοτικής εξουσίας. Η βασική ιδέα
είναι να ξεκινήσουμε βοηθώντας τους ανθρώπους να οργανωθούν
και να το κάνουμε από γειτονιά σε γειτονιά, συνδέοντάς τους με
τους τόπους στους οποίους ζουν και με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν».

Εστιάζοντας βαθύτερα
Ενώ κάποιες λαϊκές συνελεύσεις συνδέονται με τοπικές
οργανώσεις όπως το Project South, που έχει βάση την Ατλάντα,
άλλες αναδύονται ανεξάρτητα. «Οι άνθρωποι χτίζουν νέους
μηχανισμούς κοινoτικής εξουσίας», λέει ο David Abud, τοπικός

οργανωτής του National Day Laborer Organizing Network. «Αυτό
προέρχεται από τη συνειδητοποίηση πως η κρατική βία κατά των
κοινοτήτων μας θα συνεχίσει να υφίσταται. Το κράτος δεν
πρόκειται να είναι αυτό που θα σταματήσει να εξαπολύει βία
προς εμάς. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να το σταματήσουμε».
Για τον Cheema, του οποίου η οργάνωση στο Κίνημα Λαϊκών
Συνελεύσεων [People’s Movement Assemblies (PMAs)] βασίζεται
στο Project South, είναι ζωτικής σημασίας η δημιουργία
ουσιαστικών χώρων που συγκεντρώνουν τους πλέον πληγέντες από
την καταπίεση και την αδικία -ένας στόχος που απαιτεί
κοπιαστική δουλειά. Τόνισε ότι τα τοπικά PMAs χρονολογούνται
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την ομάδα Black
Workers for Justice να θέτει τα θεμέλια για τις συνεχιζόμενες
διαδικασίες σήμερα.
«Έχουμε αυτό που λέμε μία δυνατή βάση συνεργασίας που παράγει
τις συνελεύσεις (PMAs) στο τρίγωνο της Βόρειας Καρολίνας»,
εξήγησε. «Αυτή η βάση συνεργασίας ιδρύθηκε την Πρωτομαγιά του
2016 από 15 οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι,
μαύροι, Λατινοαμερικάνοι, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι». Οι ομάδες
που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων είναι οι Black Workers for
Justice, Muslims for Social Justice, Jewish Voice for Peace,
Fight for $15 και οι United Electrical, Radio and Machine
Workers (UE), Local 150.
«Η πρώτη μας συνέλευση τον Δεκέμβριο καλέστηκε, οργανώθηκε και
συγκλήθηκε από αυτές τις οργανώσεις», είπε ο Cheema που
επισήμανε πως τα PMAs παρέχουν μετάφραση και δωρεάν παιδική
φροντίδα. «Είμαστε πολύ ξεκάθαροι ως προς το ότι η ηγεσία θα
πρέπει να ανήκει στις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο
από τους αγώνες που αναδεικνύουμε. Ταυτόχρονα όμως, οι
συναντήσεις είναι ανοιχτές και διαφανείς».
«Μέσω αυτής της συνάντησης, δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας που
θα συνεχίσουν τη διαδικασία και θα διατηρήσουν τους στόχους
της συνέλευσης», συνέχισε ο Cheema. Από τον Δεκέμβριο ως
τώρα, ο συνασπισμός αυτός έχει οργανώσει 3 ακόμα PMAs σε κάθε

ένα από τα οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 100 άτομα.
Η ανακοίνωση για τη συνέλευση (PMA) που έγινε τον Ιανουάριο
στο Ράλεϊ ασχολείται με τοπικά και εθνικά θέματα αναφέροντας:
«O Τραμπ έχει διορίσει στο υπουργικό του συμβούλιο στελέχη
πολυεθνικών και της Wall St., εχθρούς της εργατικής τάξης και
των καταπιεσμένων ανθρώπων, πλούσιες ελίτ δηλαδή που μισούν
τους ίδιους ανθρώπους που τα υπουργεία τους υποτίθεται πως
έχουν καθήκον να διαφυλάσσουν. H Δεξιά στο Ράλεϊ προσπαθεί να
διατηρήσει τον έλεγχο στο κυβερνητικό γραφείο και έχει
υφαρπάξει την εξουσία μεταβάλλοντας τον έλεγχο σε πολλές
κρατικές υπηρεσίες». Σύμφωνα με τον Cheema, απαιτείται ακόμα
περισσότερη δουλειά για να συγκεντρώσουμε τους ανθρώπους που
επηρεάζονται περισσότερο από αυτά τα προβλήματα.
«Αναγνωρίζουμε πως πρέπει να γίνει λεπτομερής προσέγγιση των
καταπιεσμένων ανθρώπων, κάτι το οποίο αποκαλούμε ‘εστιάζοντας
βαθύτερα’. Στην τελευταία συνέλευση (PMA) προβάλλαμε την
ανάγκη να προσεγγίσουμε ανθρώπους που έχουν πληγεί αλλά δεν
έχουν πόρους και μπορεί να μην έχουν μέσα μεταφοράς».
«Το συμπέρασμά μου είναι πως από τότε που εμφανίστηκε ο Τραμπ,
υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μοντέλο
των Λαϊκών
Συνελεύσεων PMA ώστε να οικοδομηθούν ισχυρότερες συμμαχίες και
δίκτυα σε όλη τη χώρα. Αυτή η κίνηση όμως δεν είναι
προσανατολισμένη προς την επίτευξη της εκλογής των
Δημοκρατικών. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητες δομές ριζωμένες έξω από
τα πολιτικά κόμματα στη βάση τους, όπου οι άνθρωποι φέρουν προ
των ευθυνών όποιον κι αν βρίσκεται στην εξουσία».

Από τη Μαύρη Ζώνη της Αλαμπάμα στην
Αυτόνομη Ζώνη των Ζαπατίστας
Παρότι η τρέχουσα αναπαραγωγή των PMAs στο Ράλεϊ μπορεί να
είναι νέα, το μοντέλο αυτό πηγάζει από βαθιές παραδόσεις.
«Υπάρχει μία ιστορία εδώ», είπε Kali Akuno, ο συνδιοργανωτής
της ομάδας Cooperation Jackson με βάση το Μισισίπι και
οργανωτής της ομάδας Malcolm X Grassroots Movement. Ο Akuno, ο
οποίος οργανώνει λαϊκές συνελεύσεις στο Τζάκσον, τόνισε πως «η
ιστορία αυτής της παράδοσης των λαϊκών συνελεύσεων πηγαίνει
πολύ πίσω στη δουλεία. Εδώ στο Μισισίπι, αμέσως μετά τον
Εμφύλιο Πόλεμο, υπήρχαν καλά οργανωμένες και σχεδιασμένες
λαϊκές συνελεύσεις μεταξύ των πρώην υποδουλωμένων μαύρων με
αντικείμενο τη διάδοση πληροφοριών, ειδήσεων, την προσπάθεια
εύρεσης των οικογενειών και την επαναδημιουργία της
κοινότητας. Αυτή η παράδοση και η μνήμη παρέμεινε ζωντανή στις
δεκαετίες του 1950 και του ’60, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του
Καλοκαιριού της Ελευθερίας (1964)1».

Το Project South αποβλέπει στο πρότυπο του κινήματος της
Ελευθερίας των Μαύρων στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 που
οργανώθηκε στην Αλαμπάμα και ηγήθηκε από τις ομάδες Lowndes
County Freedom Organization και Student Nonviolent
Coordinating Committee την εποχή του Jim Crow. Η προσπάθεια
επικεντρώθηκε στη Μαύρη Ζώνη της Αλαμπάμα, όπου οι λευκοί
ιδιοκτήτες των φυτειών διατηρούσαν τον κοινωνικο-οικονομικό
έλεγχο πάνω στους μαύρους κατοίκους, πολλούς από τους οποίους
απασχολούσαν ως επίμορτους καλλιεργητές. Όταν οι μαύροι
κάτοικοι της Lowndes County άρχισαν να οργανώνονται ενάντια
στη σχεδόν απόλυτη καταπίεση στο δικαίωμα ψήφου των
Αφροαμερικανών, πολλοί δέχθηκαν ως αντίποινα εξώσεις από τους
λευκούς γαιοκτήμονες. Τότε οργανώθηκαν μαζικές συνελεύσεις και
στήθηκαν ολόκληρες πόλεις από σκηνές για τη στέγαση των νέων
αστέγων, μία υποδομή που κράτησε 2 χρόνια και περιλάμβανε την
άμυνα της ίδιας της κοινότητας ενάντια στην λευκή ρατσιστική
βία.
Στην ηλικία των 85, ο Nellie Nelson, πρώην επίμορτος
καλλιεργητής στη Lowndes County, αναφέρει: «Ενδιαφερόμουν πολύ
για τις μαζικές συνελεύσεις γιατί ήθελα να μάθω όλα όσα
μπορούσα και να κάνω ό,τι ήταν δυνατόν καθώς χρειαζόμασταν
μεγαλύτερη βοήθεια εδώ στη Lowndes County και έπρεπε να
ενωθούμε».
Οι ακτιβιστές όμως κοιτάζουν και πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ,
ου

συμπεριλαμβανομένου του 6
Παναφρικανικού Κογκρέσου που
πραγματοποιήθηκε στην Τανζανία το 1974, καθώς και το Κίνημα
Εθνικής Απελευθέρωσης των Ζαπατίστας, το οποίο εξαπέλυσε
επίθεση κατά της κυβέρνησης του Μεξικού και της Συμφωνίας
Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής το 1994. Οι
Ζαπατίστας, οι οποίοι συνεχίζουν να οργανώνουν και να κατέχουν
έδαφος στην Τσιάπας στο Μεξικό, εδραίωσαν εξ αρχής τις
κοινοτικές συνελεύσεις στην πολιτική τους παράδοση, ως μια
μορφή αυτοκυβέρνησης και αυτονομίας για τις ιστορικά
καταπιεσμένες κοινότητες αυτοχθόνων.

Εν τω μεταξύ, τα Παγκόσμια Κοινωνικά Φόρουμ χρονολογούνται από
το 2001, όταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στη
Βραζιλία για να δημιουργήσουν μια εναλλακτική δομή σύγκλισης
ενάντια στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μία συγκέντρωση της
παγκόσμιας καπιταλιστικής ελίτ. Εμπνευσμένα από το
λατινοαμερικάνικο Encuentro, τα κοινωνικά φόρουμ έχουν έκτοτε
οργανωθεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένου και της περίπτωσης του Ιράκ, το οποίο
πραγματοποίησε το 1 ο του κοινωνικό φόρουμ το 2013 υπό το
σύνθημα «ένα άλλο Ιράκ είναι δυνατό με ειρήνη, ανθρώπινα
δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη». Μερικά από τα πρώτα PMAs
στις ΗΠΑ έλαβαν χώρα σε τέτοιες συναθροίσεις, όπως το Border
Social Forum στο Ελ Πάσο του Τέξας και στη Σιουδάδ Χουάρες.
Η οργάνωση Project South άρχισε να κλιμακώνει τις προσπάθειές
της για να οργανώσει τις Συνελεύσεις του Κινήματος του Νότου
στον άμεσο απόηχο της Αραβικής Άνοιξης και αναφέρει τις
δημόσιες συνελεύσεις στην πλατεία Ταχρίρ ως πηγή έμπνευσης.
Ομάδες ατόμων που είχαν τα ηνία της αντίστασης στην Αίγυπτο,
συμπεριλαμβανομένου του κινήματος της 6 ης Απριλίου, σήμερα
καταδιώκονται βίαια και κυνηγιούνται από το καθεστώς του
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με την υποστήριξη των Ηνωμένων
Πολιτειών. Παρ’ όλα αυτά, το Project South σημειώνει ότι η
πλατεία Ταχρίρ αποτέλεσε σημαντικό χώρο αντίστασης, γράφοντας:
«Η κυβέρνηση ανέστειλλε τις υπηρεσίες επικοινωνιών αλλά οι
άνθρωποι έκαναν χρήση άλλων μεθόδων και έστησαν ιατρικές
σκηνές, πολιτιστικά γεγονότα και πολιτικές συζητήσεις».
H έναρξη του Κινήματος Ελευθερίας του Νότου το 2012
εμπνεύστηκε, εν μέρει, από τις καταστροφές που προκάλεσε ο
τυφώνας Κατρίνα στις κοινότητες των ακτών του Κόλπου του
Μεξικού. «Aφότου έγιναν μάρτυρες και βίωσαν την καταστροφή του
τυφώνα Κατρίνα και την αδυναμία του κινήματος να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά, οι πιο ενεργοί του κινήματος εισήγαγαν
περιφερειακές στρατηγικές για τη δημιουργία ισχυρότερων
υποδομών και τη διασφάλιση της ικανότητας να ανταποκριθούν
στις αυξανόμενες κρίσεις σε κάθε μέτωπο», γράφει το Project

South. Από το 2008 έχουν λάβει χώρα τουλάχιστον
συνελεύσεις (PMAs) στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Στην πορεία προς την 6η Συνελεύση του Κινήματος του Νότου, τον
Οκτώβριο του περασμένου έτους, οι βασικές οργανώσεις που
αποτελούν μέρος όλου αυτού του δικτύου οργάνωσαν δεκάδες
συνελεύσεις στον νότο, οργανώνοντας πρώην φυλακισμένους στην
Αλαμπάμα, νέους στην Ατλάντα και αγρότες στη Μαύρη Ζώνη.
Αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, ίσως και να
διπλασιαστεί φέτος. Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα όλο το
καλοκαίρι και νωρίς το φθινόπωρο.

Πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο;
Το Κίνημα Λαϊκών Συνελεύσεων (PMA) έχει διαδραματίσει έναν
κρίσιμο ρόλο στο να ενωθούν μεταξύ τους τωρινοί και
παλαιότεροι φυλακισμένοι καθώς και κινήματα στο εξωτερικό. Το
2011 η περιοχή Μοντγκόμερι στην Αλαμπάμα, φιλοξένησε τη Λαϊκή
Συνέλευση Πρώην Κρατουμένων, που περιγράφεται ως «ιστορική
συνάντηση αφιερωμένη σε τρεις κοινές στρατηγικές κατά των
διακρίσεων στην απασχόληση, της κράτησης με χειροπέδες των
γυναικών κρατουμένων κατά τη διάρκεια της εργασίας, και της
στέρησης του δικαιώματος της ψήφου μετά την αποφυλάκιση».
Ο Kenneth Glasgow είναι ένας οργανωτής της The Ordinary People
Society και του Free Alabama Movement, το οποίο αποτελείται
από φυλακισμένους και το οποίο συντόνισε την πανεθνική απεργία
στις φυλακές τον περασμένο Σεπτέμβριο «για τον τερματισμό της
δουλείας στην Αμερική». Ο ίδιος αναφέρει ότι οι άνθρωποι σε
όλη την Αλαμπάμα συνεχίζουν να οργανώνουν PMAs σχετικά με το
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τον πόλεμο των ναρκωτικών.
Αυτό περιλαμβάνει συνελεύσεις με πρώην και νυν κρατούμενους
και τις οικογένειές τους, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω
τηλεδιασκέψεων και επισκέψεων στις φυλακές.
«Θέτουμε ερωτήσεις και λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το τι
πρέπει να τεθεί επί τάπητος, πότε και πώς. Μόλις το κάνουμε
αυτό, είμαστε σε θέση να προβούμε σε κάποιο είδος δράσης.

Συνήθως είναι κάποιου είδους πορεία ή διαμαρτυρία για την
ανάδειξη ενός συγκεκριμένου ζητήματος. Έχουμε ήδη παραστεί σε
φυλακές και ενώπιον του Τμήματος Διορθώσεων για να κάνουμε
πορείες και διαδηλώσεις».
Σε μια τέτοια συνέλευση, τον Ιανουάριο, το Free Alabama
Movement αποφάσισε να ξεκινήσει ένα μποϊκοτάζ στην Aramark,
τον κορυφαίο διανομέα τροφίμων στις φυλακές, και στην Corizon,
μια βασική ιατρική εταιρεία που επωφελείται από τις φυλακές.
«Οι λαϊκές συνελεύσεις λειτουργούν τόσο καλά επειδή είναι
απλές. Οι άνθρωποι έρχονται με ερωτήσεις. Εμείς απαντάμε στα
ερωτήματα αυτά με λύσεις».
Σύμφωνα με τoν Glasgow, ο οποίος ζει στην πόλη Ντόθαν της
Αλαμπάμα, οι συνελεύσεις (PMAs) σε ολόκληρη την πολιτεία και
τη νοτιότερη περιοχή έχουν αυξηθεί ραγδαία από τότε που
εξελέγη ο Τραμπ. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά φοβισμένοι και
θέλουν να εμπλακούν και να συμμετάσχουν.
Οι συνελεύσεις κερδίζουν έδαφος καθώς άνθρωποι σε όλη τη χώρα
πειραματίζονται με νέους σχηματισμούς. Ο Ayako Maruyama και ο
Kenneth Bailey συμμετέχουν στο Design Studio for Social
Intervention στη Βοστώνη. Από τον Νοέμβριο, η οργάνωσή τους
έχει δημιουργήσει ένα «Κέντρο αντιμετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης», που διαμορφώθηκε με πρότυπο τα κέντρα
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για φυσικές
καταστροφές, αλλά έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στην
τρέχουσα πολιτική κρίση. Ο χώρος, ανοιχτός σε όλους, παρέχει
ευκαιρίες για συλλογικό μοίρασμα τροφίμων, συλλογική θεραπεία,
πολιτικές συζητήσεις, δημιουργία πολιτικής τέχνης, προβολές
ταινιών, μελέτη ριζοσπαστικών βιβλίων και μουσικής.
«Χρειαζόμαστε τρόπους ώστε να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία για
την αντιμετώπιση των κοινωνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
ως μέρος της πολιτικής μας πρακτικής», δηλώνει ο Bailey.
Ο Akuno υπογραμμίζει ότι «είναι μία διαρκής πάλη η οικοδόμηση
λαϊκών συνελεύσεων, το να διατηρείται η λειτουργία τους, να
κρατιούνται ζωντανές και άμεσα ανταποκρινόμενες στα ζητήματα

της ημέρας καθώς και το να μην μετατρέπονται σε σεχταριστικά
οχήματα. Όταν γίνονται σωστά, νομίζω πως οι συνελεύσεις
αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία της κοινωνικής δομής
από τα κάτω προς τα πάνω, της συμμετοχικής δημοκρατίας που
προβάλλει τα συμφέροντα των κοινοτήτων, σε αντίθεση με
οποιοδήποτε άλλο μέσο έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
Αυτή τη στιγμή η ύπαρξη των συνελεύσεων έχει σπουδαία σημασία
διότι τόσοι πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας βρίσκονται
κοινωνικά προσανατολισμένοι προς τον ατομικισμό και την
εξατομίκευση. Αυτό εκτρέφει μία ατμόσφαιρα και μία πολιτική
κουλτούρα όπου δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη όμως είναι
μία απόλυτη ανάγκη τώρα. Η συνέλευση αποτελεί έναν πρακτικό
τρόπο για να χτίσουμε την αλληλεγγύη και να θέσουμε ερωτήσεις
όπως το πώς μπορούμε να αντισταθούμε, πώς μπορούμε να βρούμε
διέξοδο από αυτό και ποιο είναι το πρόγραμμά μας ώστε να
δημιουργήσουμε το μέλλον που θέλουμε».
Σημείωση:
1. Καμπάνια στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1964
σε μια προσπάθεια για την εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους των
νοτίων πολιτειών όσων περισσότερων Αφροαμερικανών ψηφοφόρων.
Πηγή:https://www.alternet.org/activism/why-popular-assembliesspringing-across-country-are-building-blocks-resistance
Το κείμενο δημοσιεύεται στο Περιοδικό Βαβυλωνία #Τεύχος 19.

