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&
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πολίτευμα:
Ομιλίες 2ης μέρας του 2ήμερου
“Ο Κόσμος Ανάποδα” (Βίντεο)
Στο Διήμερο εκδηλώσεων της Βαβυλωνίας “Ο Κόσμος
Ανάποδα” (08-09/06/19, Νομική Αθηνών), με αφορμή τα 15 χρόνια
λειτουργίας της, έλαβαν χώρα 6 εκδηλώσεις-συζητήσεις με
επιλεγμένα ζητήμα, τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας έχουν
απασχολήσει κατά καιρούς.
Οι μαγνητοσκοπήσεις των συζητήσεων της 1ης ημέρας βρίσκονται
ΕΔΩ.
Παρακάτω ακολουθούν οι μαγνητοσκοπήσεις της 2ης ημέρας:
Εκδήλωση «Τα Κίτρινα Γιλέκα & η Εμπειριακή Πολιτική» με
εισηγητές τους Μιχάλη Λιανό (κοινωνιολόγος, παν/μιο της
Ρουέν), Αντώνη Μπρούμα και Χρήστο Καραγιαννάκη. Συζητήσαμε για
τη γαλλική εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων και την αξία της
εμπειριακής/ βιωματικής πολιτικής. Ο Μιχάλης Λιανός παρουσίασε
μεταξύ άλλων τα συμπεράσματα της εντυπωσιακής έρευνάς του, η
οποία μετρά 900 συνεντεύξεις από ανθρώπους στη Γαλλία που
αυτοπροσδιορίζονται ως Κίτρινα Γιλέκα. Το κίνημα που ξέσπασε
αρχικά από την επιβολή άδικων, οριζόντιων μέτρων στον φόρο
καυσίμων κατέδειξε τη λανθασμένη ιδεολογία της ενοχής που
προτείνει ατομικές λύσεις στην οικολογία. Σύνθημα των Κ.Γ.
αποτελεί το “Τα προβλήματα που αφορούν το τέλος του μήνα και
το τέλος του κόσμου είναι μέρος του ίδιου αγώνα”. Μέσα από
αυτό το κίνημα βλέπουμε πώς αρχικά απολίτικοι ή συντηρητικοί
άνθρωποι ριζοσπαστικοποιούνται μέσα από τη σύνθεση και τις
οριζόντιες διαδικασίες διαβούλευσης. Οι όποιες προσπάθειες για
επιστροφή στην παραδοσιακή πολιτική με τη δημιουργία κομμάτων
των Κ.Γ. και επίσημων εκπροσώπων τους απέτυχαν παταγωδώς. Τα

Κ.Γ. συνεχίζουν τη δράση τους
διαγενεακή κοινωνική στήριξη.
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Εκδήλωση «Η Άμεση Δημοκρατία ως Πολίτευμα» με εισηγητές τους
Γιάβορ Ταρίνσκι, Αλέξανδρο Σχισμένο και Νίκο Ιωάννου. Σε αυτή
την εκδήλωση παρουσιάστηκαν κάποιες βασικές αρχές και αξίες
του προτάγματος της άμεσης δημοκρατίας μέσα και από ιστορικά
παραδείγματα. Συζητήθηκε ο καίριος ρόλος της αυτοθέσμισης και
η διαδικασία της κλήρωσης έναντι των εκλογών, καθώς και η
σημασία του αυτοπεριορισμού μέσα σε μία ελεύθερη κοινωνία.
Συζητήθηκαν θέματα κλίμακας, νέων τεχνολογιών αλλά και πιθανών
δικλίδων ασφαλείας για τη διασφάλιση της ύπαρξης ενός
αμεσοδημοκρατικού μοντέλου οργάνωσης. Τέλος, παρουσιάστηκε η
σημερινή σύγχυση που δημιουργείται μέσα σε πολλά οριζόντια και
αυτοοργανωμένα εγχειρήματα μεταξύ ελευθερίας και ανομίας, της
έλλειψης δηλαδή κανόνων και θεσμών.

