Debbie Bookchin: Η Υπόσχεση
της Άμεσης Δημοκρατίας & το
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Η ομιλία της Debbie Bookchin στο B-Fest 7 στην εκδήλωση “Η
Υπόσχεση της Άμεσης Δημοκρατίας & Το Παράδειγμα των Κούρδων”
έλαβε χώρα στις 27 Μαϊου 2018. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι
Sven Wegner (Διεθνιστικό Κέντρο Δρέσδης) και ο Yavor Tarinski
(TRISE, περ. Βαβυλωνία).
(Μετάφραση: Κώστας Σαββόπουλος, Υποτιτλισμός: Τάσος Αβούρης)

Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σας έστω και
απομακρυσμένα και λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι εκεί
αυτοπροσώπως. Ενημερώθηκα ιδιαιτέρως ότι συγκεντρώνεστε στην
Αθήνα την κοιτίδα της δημοκρατίας στη Δύση και κάνετε κάτι που
η καπιταλιστική κοινωνία βρίσκει αυξανόμενα απειλητικό: να

συναντιέστε πρόσωπο με πρόσωπο για να συζητήσετε, να
διαφωνήσετε, να γιορτάσετε, να βιώσετε τη μουσική και τις
τέχνες και να ανταλλάξετε ιδέες. Προεικονίζετε, για να
χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που γίνεται δημοφιλής τα τελευταία
χρόνια, μια ελεύθερη, ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία και το
γεγονός ότι αυτό συνιστά τέτοια απειλή λέει κάτι πολύ
σημαντικό για την κατεύθυνση που θέλει να μας πάει ο
καπιταλισμός.
Ο πατέρας μου, το ‘φόβητρο της κοινωνίας’, Murray Bookchin
ήταν πολύ ανήσυχος με αυτό που έλεγε “μορφές ελευθερίας” – ο
τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να προσδώσουν έκφραση
στις μοναδικές πανανθρώπινες ικανότητές τους να είναι
δημιουργικοί και ηθικοί και ουσιαστικά τροφοδότες του φυσικού
κόσμου. Πέρασε 60 χρόνια σκεπτόμενος για το πώς θα εξαλείψει
την κυριαρχία και πως θα δημιουργήσουμε μια οικολογική και
απελευθερωμένη κοινωνία.
Μια από τις κεντρικές ιδέες, που ήταν πρωτοπόρος τον 20ο
αιώνα, ήταν ότι η καταπίεση δεν περιορίζεται μόνο στην
οικονομική εκμετάλευση σημαντικό, όπως αυτό το ζήτημα
συνεχίζει να είναι. Ἐδωσε έμφαση στο ότι μια πιο ριζική αλλαγή
πρέπει να λάβει χώρα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εκφράσουν
αληθινά την ελευθερία τους. Πρέπει να καταργήσουμε κάθε μορφή
κυριαρχίας με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία και τον
σεξουαλικό προσανατολισμό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα
και η ιδέα της κυρίαρχης φύσης που μας έχει αφήσει μια
κληρονομιά οικολογικής καταστροφής πηγάζει από την πραγματική
κυριαρχία του ενός πάνω στον άλλο.
Ἀρα πρέπει να υπερβούμε τις προκλήσεις ενάντια στον
καπιταλισμό. Πρέπει να προκαλέσουμε όλα τα είδη της κυριαρχίας
και της ιεραρχίας καταρχάς για να εξαλείψουμε τη σκληρή στάση
που έχουμε απέναντι στη φύση, αλλά επίσης γιατί μόνο με αυτόν
τον τρόπο θα δημιουργήσουμε κοινωνίες που είναι πραγματικά
δημοκρατικές και ελευθεριακές. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει
να αντιμετωπίσουμε την εξουσία του έθνους-κράτους, γιατί αυτά
τα είδη καταπίεσης της ψυχοκοινωνικής εξουσίας βασισμένης στην

κοινωνική θέση έχουν επιβληθεί από το κράτος.
Τα κράτη θεσμοθετούν τα συστήματα κυριαρχίας και επιβάλλουν
καταναγκαστικά συστήματα διακυβέρνησης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε
την τεράστια δύναμη του έθνους-κράτους; Άνθρωποι σε όλη την
υφήλιο απαντούν στην ερώτηση αυτή αποφασιστικά με οριζόντια
οργάνωση, δημιουργούν κοινότητες και κοινωνικά κέντρα,
συνεργάζονται και εκδημοκρατίζουν χώρους εργασίας και σιγά
σιγά, χρησιμοποιώντας την συνδιασμένη ισχύ όλων αυτών των
δραστηριοτήτων του κοινωνικού κινήματος για να αρχίσουν να
παίρνουν πολιτική δύναμη σε τοπικό επίπεδο στους δήμους,
δημιουργούν νέους πολιτικούς θεσμούς, δημοτικές συνελεύσεις
μπορούν να δώσουν πίσω τη δύναμη της λήψης αποφάσεων στους
ανθρώπους της περιοχής.
Ο πατέρας μου έγραφε για τη δύναμη αυτού που αποκαλούσε
‘Ελευθεριακός Δημοτικισμός‘ ή ‘Κομμουναλισμός‘ για πολλές
δεκαετίες και σε πολλά βιβλία και άρθρα, συμπεριλαμβανομένης
και μιας σειράς δοκιμίων που είμαι πολύ χαρούμενη να βλέπω ότι
μόλις βγήκαν στα ελληνικά στο βιβλίο ‘Η Επόμενη Επανάσταση –
Λαϊκές Συνελεύσεις και η προοπτική της Άμεσης Δημοκρατίας’.
Σε αυτή τη δουλειά του περιγράφει πως η πολιτική του
ελευθεριακού δημοτικισμού είναι η καλύτερη ελπίδα μας για
θεμελιώδη και μεταμορφωτική κοινωνία. Επικρίνει τις αποτυχίες
των προηγούμενων κινημάτων τόσο των αναρχικών όσο και των
σοσιαλιστικών. Έτσι, από αυτά τα δοκίμια και από το βιβλίο του
“Η Οικολογία της Ελευθερίας” μπορείτε να αποκτήσετε ένα πολύ
πιο ολοκληρωμένο επιχείρημα σχετικά με το γιατί η
δημοτική/κομμουναλιστική πολιτική είναι μια καλή ιδέα από
οτιδήποτε μπορώ να πω σε λίγα λεπτά.
Αλλά θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτά τα λίγα λεπτά μου για να
υπογραμμίσω γιατί πιστεύω ότι αυτό το κίνημα είναι τόσο πολύ
σημαντικό και γιατί όλοι αναρχικοί, σοσιαλιστές, φεμινίστριες,
περιβαλλοντολόγοι, ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ και όποιος ενδιαφέρεται
για το μέλλον του πλανήτη και τη σημαντικότητα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων θα πρέπει να ενταχθεί στη νέα αυτή δημοτική

(κομμουναλιστική) πολιτική και να διαδραματίσει έναν κεντρικό
ρόλο στη διαμόρφωσή της, έτσι ώστε να μεγιστοποιεί τις
πιθανότητες επιτυχίας και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να
αφομοιωθεί.
Παρά τις αντίθετες απόψεις ανθρώπων όπως ο Σλάβοϊ Ζιζέκ η
ιστορία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι η κατάληψη της
κρατικής εξουσίας δεν αποτελεί συνταγή δημοκρατίας. Ξανά και
ξανά, τα πολιτικά κινήματα που έχουν αντισταθεί στα αυταρχικά
καθεστώτα έχουν γίνει τα ίδια καταναγκαστικές απρόσκοπτες
γραφειοκρατίες τη στιγμή που ανέλαβαν την κρατική εξουσία,
μειώνοντας αυτούς που τις στήριξαν σε μια απρόσωπη μάζα που,
αν είναι τυχεροί, δίνουν μια στάμπα επικύρωσης μερικές φορές
σε αποφάσεις που έγιναν μακριά από αυτούς.
Ωστόσο, εκείνοι που απέρριψαν εξ ολοκλήρου ή απέφυγαν να
δουλέψουν
σε
πολιτικούς
θεσμούς
βρέθηκαν
επίσης
περιθωριοποιημένοι. Η επιμονή των αναρχικών να παραμείνουν
έξω από τις αίθουσες εξουσίας δημιούργησε μια αποτελεσματική
πολιτική αντίστασης αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο
από το να αντισταθούμε. Χρειαζόμαστε μια πολιτική
μετασχηματισμού.
Η δημοτική/κομμουναλιστική πολιτική γεφυρώνει αυτούς τους δύο
πόλους, τον μαρξιστικό και τον αναρχικό,

με έναν τρίτο τρόπο:

Απορρίπτει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία υπέρ της άμεσης
δημοκρατίας. Αξιοποιεί τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια των
κοινωνικών κινημάτων δίνοντάς τους μια πολιτική φωνή, δίνοντας
στους ανθρώπους στα κινήματα δύναμη στην αρένα των πολιτών.
Μετατρέπει κάθε γειτονιά σε δημόσιο φόρουμ όπου οι άνθρωποι
μπορούν να συγκεντρωθούν σε κοινοτικές συνελεύσεις για να
συναντηθούν, να μιλήσουν, να αποφασίσουν και να εφαρμόσουν τις
αποφάσεις που γι’αυτούς έχουν μεγαλύτερη σημασία στις
γειτονιές τους και στις πόλεις τους. Και καθώς ο δήμος
μεγαλώνει, μπορεί όλο και περισσότερο να αμφισβητήσει και να
πάρει την εξουσία μακριά από το έθνος-κράτος.

Όταν δημιουργούμε οργανισμούς σε τοπικό επίπεδο, όπου οι απλοί
άνθρωποι μετατρέπονται σε πολιτικούς δρώντες στην καθημερινή
ζωή, αντισταθμίζουμε όχι μόνο τη εξουσία του έθνους κράτους,
αλλά και μετατρέπουμε τους εαυτούς μας από παθητικά όργανα
του καπιταλισμού σε ελεύθερους πολίτες. Δημιουργούμε
κοινότητα, αναγνωρίζουμε τους συμπολίτες μας όχι από τους
τίτλους εργασίας τους αλλά από τους γείτονές μας, ως ανθρώπους
που έχουν κοινό ενδιαφέρον να διατηρήσουν τις κοινότητές μας
πράσινες βιώσιμες και υγιείς. Αναθεωρούμε την πόλη, τον
δημοτικό χώρο και το όργανο της δημοκρατίας – τη λαϊκή
συνέλευση – ως τον τόπο όπου βρίσκουμε την εκπλήρωση και την
αίσθηση του κοινού σκοπού.
Ο κομμουναλισμός εξυμνεί τη δύναμη των τοπικών συνελεύσεων να
μεταμορφώνουν και με τη σειρά τους να μεταμορφώνονται από μια
όλο και περισσότερο διαφωτισμένη ιδιότητα του πολίτη. Και
νομίζω ότι αυτή η διαλεκτική, μεταξύ του ατόμου και της
συνέλευσης είναι πολύ σημαντική διότι σήμερα είναι σαφές ότι
υπάρχουν πολλοί τόποι όπου σε αυτή την ιδιότητα του πολίτη δεν
δίνεται αρκετός χώρος και όπου ο φόβος και οι φοβίες είναι
ισχυρές.
Πρέπει μόνο να δούμε την αυξανόμενη παλίρροια του εθνικισμού
που σαρώνει πολλές χώρες στην Ευρώπη ή την εκλογική περιφέρεια
που εξέλεξε τον Donald Trump ως πρόεδρο των Η.Π.Α. για να
φανεί ότι αυτό είναι αλήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο η εκπαίδευση είναι τόσο σημαντική σε ατομικό και
κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει να συναντιόμαστε με τους
συντρόφους μας σε ομάδες μελέτης και να διαβάζουμε την
πολιτική θεωρία και την ιστορία, εκπαιδεύοντας τον εαυτό μας,
κοιτάζοντας το παρελθόν για να βεβαιωνόμαστε ότι δεν θα
επαναλάβουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον. Και πρέπει να
εκπαιδεύουμε τους γείτονές μας συζητώντας συγκεκριμένα
ζητήματα της κοινότητας ως μέρος μιας λεπτομερούς πλατφόρμας,
βασισμένης στις αρχές μιας οικολογικής και ηθικής οικονομίας
και μιας δέσμευσης για ατομική και συλλογική ελευθερία.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εξετάσουμε τη

δημοτική πολιτική ως μακροπρόθεσμο έργο.
Ένα τέτοιο πολιτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει
βραχυπρόθεσμους στόχους όπως η παύση των κατασχέσεων
ενυπόθηκων δανείων, η ανάκτηση δημόσιων χώρων, η εφαρμογή
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
και
η
δημιουργία
ομοσπονδιών/συνεταιρισμών που ανήκουν σε εργαζόμενους, όπως
π.χ. αυτές που αναπτύσσονται από τον Συναιτερισμό Jackson, στο
Τζάκσον του Μισισίπι, στον αμερικανικό νότο. Πρέπει όμως να
περιλαμβάνει και μακροπρόθεσμους στόχους, όπως η επέκταση των
περιβαλλοντικών και συνεργατικών οικονομικών εγχειρημάτων σε
μια ολοένα και πιο οικολογική και ηθική οικονομία και η
δημιουργία συνομοσπονδιών που θα επιτρέψουν στους δήμους να
συνεργαστούν για την αντιμετώπιση ευρύτερων περιφερειακών και
ακόμη και παγκόσμιων ζητημάτων χωρίς την ανάγκη κεντρικής
κρατικής εξουσίας.
Και τελικά, αυτό σημαίνει την επιλογή υποψηφίων για δημοτικό
αξίωμα. Αλλά για να αποφύγουμε τις παγίδες των παραδοσιακών
πολιτικών κομμάτων, πρέπει να επιμείνουμε ότι οι υποψήφιοί μας
δεν είναι αντιπρόσωποι, αλλά μάλλον απεσταλμένοι εκπρόσωποι
για τις συνελεύσεις των οποίων τις απόψεις εκφράζουν. Το
νικητήριο αξίωμα να μην δίνει δικαίωμα στον υποψήφιο να
λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις. Αλλά να ψηφίζονται σε μια
πλατφόρμα που να δημιουργείται από τη συνέλευση, να δίνουν
μέρος των μισθών τους στη συνέλευση, να τηρούν τον κώδικα
δεοντολογίας που συντάσσεται από τη συνέλευση, να είναι
απολύτως διαφανείς και να ανταποκρίνονται στη συνέλευση. Και
εν τέλει να μπορούν να ανακληθούν από τη συνέλευση εάν δεν
τηρούν τις επιθυμίες της. Έτσι, η εξουσία συγκατοικεί με τη
συνέλευση, τον λαό, την κοινότητα, και όχι το άτομο που
εδράζει στο δημοτικό γραφείο της πόλης.
Είναι λοιπόν η ώρα να ανακτήσουμε τον όρο «πολιτική» για να
εννοήσουμε τη δραστηριότητα της αυτοκυριαρχίας που
αναλαμβάνουμε όταν συναντιόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο για να
πάρουμε αποφάσεις σχετικά με τις ανησυχίες μας και τις
κοινότητές μας. Ο κομμουναλισμός απαιτεί να αποκαταστήσουμε

την ιδέα της πολιτικής στις θεμελιώδεις της προελεύσεις, αυτό
που ο Αριστοτέλης
θεωρούσε την υψηλότερη έκκληση των
ανθρώπων: να αλληλεπιδρούμε στην πόλις ως ελεύθεροι πολίτες
για να χαρτογραφήσουμε το κοινό μας πεπρωμένο. Μαζί
διαμορφώνουμε την ιδανική κοινωνία μας, σε μια διαδικασία που
μας απελευθερώνει για να εκφράσουμε την αρετή του πολίτη που
μας έχει στερηθεί τόσο πολύ καιρό.
Εάν φαίνεται σαν ένα απόμακρο όνειρο, είναι σημαντικό να
θυμόμαστε ότι αυτό το ιδεώδες της αρετής του πολίτη
αντικατοπτρίζεται σε μερικές από τις πιο μεταμορφωτικές και
επαναστατικές στιγμές της ιστορίας, όταν πολίτες συναντήθηκαν
δημιούργησαν δημοκρατίες και πήραν την εξουσία στα χέρια τους,
από την Παρισινή Κομμούνα του 1871, στις αναρχικές κολλεκτίβες
της επαναστατικής Ισπανίας μέχρι τις τοπικές συνελεύσεις της
Νέας Αγγλίας. Αυτοί οι θεσμοί λαϊκής εξουσίας, αυτό που η
Hannah Arendt αποκαλούσε ‘τον χαμένο θησαυρό της επαναστατικής
παράδοσης’, θα πρέπει να γίνει το θεμέλιο του ακτιβισμού μας.
Πιο πρόσφατα έχει εκφραστεί στις κοινότητες των Ζαπατίστας
στην Τσιάπας του Μεξικού και στο σχέδιο δημοκρατικής
συνομοσπονδίας στην επικράτεια γνωστή ως Ροζάβα, στη βόρεια
Συρία η οποία έχει περίπου το μισό του μεγέθους της Ελλάδας.
Στη Ροζάβα, πιο γνωστή ως Δημοκρατική Ομοσπονδία της Βόρειας
Συρίας, οι Κούρδοι δημιούργησαν ένα πολιτικό σύστημα λαϊκών
συνελεύσεων από τα κάτω το οποίο κατοχυρώνει τις αξίες της μηιεραρχίας, της απελευθέρωσης των γυναικών, της εθνοτικής
πολυφωνίας, της θρησκευτικής ανοχής και της άμεσης δημοκρατίας
και σημαντικότερα της οικολογικής διαχείρισης.
Τα 96 άρθρα του κοινωνικού συμβολαίου της Ροζάβα εγγυώνται σε
όλες τις εθνοτικές κοινότητες το δικαίωμα να διδάσκουν και να
διδάσκονται στη γλώσσα τους. Κατήργησαν τη θανατική ποινή και
υποχρεώνουν τους κοινοτικούς οργανισμούς να εργαστούν για την
εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου. Απαιτούν ότι οι γυναίκες
θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 40% κάθε εκλογικού σώματος
και συμμετέχουν ως συvδιαμορφωτές σε όλα τα επίπεδα της
δημόσιας διοίκησης. Εξασφαλίζουν στη νεολαία το δικαίωμα να

συμμετέχει ενεργά στη δημόσια και πολιτική ζωή και
σημαντικότερα προωθούν μια φιλοσοφία οικολογικής διαχείρισης
που καθοδηγεί όλες τις αποφάσεις για τον πολεοδομικό
σχεδιασμό, την οικονομία και τη γεωργία.
Το πιο σημαντικό, όπως είμαι βέβαιη ότι πολλοί από εσάς
γνωρίζετε, είναι ότι η περιοχή της Ροζάβα διέπεται από ένα
αποκεντρωμένο πολιτικό σύστημα στο οποίο κάθε μέλος της
κοινότητας έχει ισότιμο λόγο στις λαϊκές συνελεύσεις που
ασχολούνται με τα θέματα της γειτονιάς και των πόλεων. Έτσι, η
ροή της εξουσίας εξέρχεται προς τα πάνω, από το επίπεδο των
κοινοτήτων γειτονιάς, όπου συναντιούνται Κούρδοι, Γιεζίντι,
Τουρκμενιστάνοι, Συριοι, πρώην Άραβες και κάθε μέλος της
κοινότητας, στα περιφερειακά συμβούλια, έπειτα στα συμβούλια
πόλης και εν τέλει ολόκληρων περιοχών.
Είναι ένα παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας, με την πραγματική
έννοια του όρου, και η βαθιά ανθρώπινη απήχησή της
αποδεικνύεται από την έντονη δέσμευση που βλέπουμε στους
άνδρες και τις γυναίκες μαχητές της Ροζάβα για να την
υπερασπιστούν.
Και μέχρι που ο Τούρκος δικτάτορας Ερντογάν διέλυσε τις
κουρδικές πόλεις της νοτιοανατολικής Τουρκίας πριν από δύο
χρόνια, υπήρχε ένα παρόμοιο σύστημα και εκεί. Τώρα ο Ερντογάν
που έχει αποθρασυνθεί, έχοντας καταλάβει το κατά κύριο λόγο
κουρδικό καντόνι του Αφρίν στη Συρία απειλεί άλλες Κουρδικές
περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. Και νομίζω ότι αυτός είναι
ένας τεράστιος κίνδυνος που απειλεί να καταπνίξει ένα από τα
πιο σημαντικά και οραματικά πολιτικά κινήματα από την Ισπανία
του ’36.
Μπαίνω λοιπόν σε τόση λεπτομέρεια για να κάνω έκκληση προς
τους ανθρώπους εδώ να εμπλακούν περισσότερο στην υποστήριξη
της Ροζάβα. Οι συντριπτικές δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού
έχουν καταβάλλει πολλούς από εμάς όσον αφορά την αντιμετώπιση
καθημερινών εγχώριων ζητημάτων. Αλλά η άνοδος του φασισμού και
των ανησυχητικών τάσεων του σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτεί να

δείξουμε αλληλεγγύη στους ανθρώπους που αγωνίζονται ενάντια σ’
αυτές τις δυνάμεις και επιδιώκουν έναν τόσο νέο τρόπο
πολιτικής που είναι τόσο αυθεντικός που ουσιαστικά
επανεφευρίσκουν την έννοια της πολιτικής. Και το γεγονός ότι
οι γυναίκες διαδραματίζουν έναν τόσο πρωταρχικό ρόλο σε αυτό
το πρόγραμμα το καθιστά ακόμη πιο σημαντικό.
Είναι ένα κίνημα που όλοι όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους
φεμινιστές πρέπει να υποστηρίζουν με όλη τη δύναμη και τη
δέσμευση που διαθέτουν επειδή αποτελεί ένα μεγάλο παράδειγμα
μετατόπισης της ίδιας της φύσης της πολιτικής. Πρέπει να
ζητήσουμε μποϋκοτάζ στις πωλήσεις Τούρκικων όπλων και να
ασκήσουμε πιέσεις στους εκπροσώπους μας να κάνουν το ίδιο
επιμένοντας σε μποϋκοτάζ στον τουρισμό τους, επιμένοντας ότι
οι χώρες μας και οι αρχηγοί, οι πολιτικοί αρχηγοί να
σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων στη Τουρκία και τις
μελλοντικές πωλήσεις πρέπει να επιμείνουμε στην κλήση και
εκπροσώπηση των Κούρδων της Ροζάβα σε τυχόν ειρηνευτικές
διαπραγματεύσεις στη Συρία ζητώντας την απελευθέρωση του
φυλακισμένου ηγέτη των Κούρδων Abdullah Öcalan και την
επανάληψη ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ
κυβέρνησης και των Κούρδων στην Τουρκία.

της

τουρκικής

Είναι αδύνατο να τονίσουμε πόσο σημαντική ιστορικά είναι αυτή
η στιγμή, αυτό το κίνημα είναι στη Ροζάβα. Σίγουρα δεν έχουμε
τόσες πολλές επαναστατικές στιγμές τόσο μεγάλες όσο και
συγκροτημένες, όπως αυτή, και δεν μας ‘παίρνει’ να την
αφήσουμε να συντριβεί.
Κάθε μήνα υπάρχουν ολοένα και πιο τρομερά νέα σχετικά με το
πώς ο καπιταλισμός καταστρέφει τη Γη. Πρόσφατα υπάρχουν
αναφορές ότι τα ρεύματα των ωκεανών απειλούνται με τρόπους
που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα σημείο ανατροπής στο
οποίο η μη αναστρέψιμη θέρμανση θα οδηγήσει σε εξαιρετικά
ψυχρά καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, απερήμωση σε μέρη της
Αφρικής και πλημμύρες στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων
Πολιτειών.

Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι, θα ήθελαν να
αποκλείσουν κάποιες από αυτές τις πληροφορίες. Καμία γενιά δεν
πρέπει να αναγκάζεται να φέρει το βάρος που έχει επιφέρει η
γενιά μου στη δική σας. Το βάρος της κυριολεκτικής διάσωσης
του πλανήτη. Αλλά αυτό είναι το βάρος που έχει πέσει σε σας
και με φέρνει πίσω στην αρχή των παρατηρήσεών μου. Το να
διασώσουμε τον πλανήτη και να δημιουργήσουμε νέες πολιτικές
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα δεν πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε
απλώς ως μια ακόμη αγγαρεία, πρέπει να είναι μια πράξη
εορτασμού μια πράξη επανεφεύρεσης της κοινής αίσθησης της
κοινότητας της δύναμης της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας
βοήθειας που μας στερήθηκε για πάρα πολύ καιρό.
Καθώς

γιορτάζετε

την

αξιοσημείωτη

δημιουργικότητα

που

εμφανίζεται στη μουσική, την τέχνη και τις ιδέες που
συζητήθηκαν κατά τις ημέρες αυτού του φεστιβάλ, σας παρακαλώ
να
προωθήσετε αυτή την ιδέα στις πολιτικές σας
δραστηριότητες τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να το πάρετε
στις γειτονιές και τις πόλεις σας δημιουργώντας ένα
ριζοσπαστικό δημοτικό κίνημα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των
ακτιβιστών σε μέρη όπως η Βαρκελώνη, η Μπολόνια και το Τζάκσον
του Μισισιπή και αυξανόμενα σε άλλες πόλεις της υφηλίου, όπου
ακόμη και εκεί και παντού, ακόμα και στην κοιλιά του κτήνους
οι πολίτες ανακαλύπτουν νέους τρόπους να ενδυναμώσουν τον
εαυτό τους σε τοπικό επίπεδο και να καλλιεργήσουν προγράμματα
και υποψηφίους που θα φέρουν αυτές τις ιδέες προς τα εμπρός.
Αυτή είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να σώσουμε τον πλανήτη αλλά
να σώσουμε την ανθρωπότητα μας. Σας στέλνω όλες τις καλύτερες
ευχές και αλληλεγγύη σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.

