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AURKEZPENA
Ikastaro honek honako alderdi hauek jorratzen ditu, besteak beste:
faxismoaren izaera; Neoliberalismo autoritarioaren anatomia; Edmund
Burkeren kontserbadorismotik Paleokontserbadurismora doan pentsamendu
erreakzionarioaren erradiografia; arrazismoaren forma berrien azterketa,
eskuin

erradikalaren

antisemitismotik

diskurtsoaren

Islamofobira

eta

gramatikaren

doazen

azterketa;

adierazpen

eta

zehatzak,

Neofundamentalismoetatik pasatuta. Globalizazioaren sozialak; ondoezaren
subjektibotasunaren adierazpenak eta ongizatearen chovinismoa; edo eskuin
muturra Troll eta gerra kulturalak, feminismoaren aurkako erreakzioa edo
Trumpismoak
Egoera horretatik abiatuta aztertu behar ditugu gizarte-mugimenduak.
Zein izan da gizarte mugimenduen prozesu historikoa? Zer noranzko hartu
duten? Mugimendu anitzei buruz ari gara, badaude hemengoak eta
urrutiagokoak (Hegoamerikakoak, adibidez), zaharrak (langileena) eta ez hain
zaharrak (ekologismoa, feminismoa) Mobilizatzeko eta gizartea eraldatzeko
gaitasunari eusten ote diote gaur egun? Zein neurritan har dezakete
mugimenduek une honetan, aipatu dugun eszenatokian, eraldaketa sozial eta
politikorako lidergoa? Ala jarraitzen du lidergo horrek alderdi politikoen
esku?

ZURE BILA GABILTZA
Klasismoaren, xenofobiaren eta arrazakeriaren oinarriak ezagutu nahi
dituzu? Eskuin erradikalaren eta neoliberalismo autoritarioaren adierazpideei
buruz hausnartu nahi duzu? Eskuin erradikala eta neoliberalismo autoritarioa
sistemak berak sortzen dituen beldur eta neurosiez baliatzen direla ulertzea
da, horri aurre egiteko lehen urratsa. Ikastaro honetan, demokraziek duten
arrisku handienari aurre egiten lagunduko diguten hausnarketak partekatu
ahal izango dituzu nazioarteko eta tokiko hizlariekin: birusik txarrena,
gizarteak gorrototik bestearengana korritzen duena, bestea eta bestea.
IRTEERA PROFESIONALAK
Herritartasunari eta demokraziari buruzko ikastaroa da hau. Irtenbide
kolektibo bat planteatzen du, ulermen indibidualetik abiatzen dena,
inklusiotik eraikitako komuna indartzeko abiapuntu gisa. Ekintzaileei, gizarte
mugimenduetako

kideei,

politikarekiko

interesa

duten

pertsonei,

autoritarismoa, xenofobia eta matxismoa historiako museoetara pasatzeko
mundu hobe bat bilatzen duten herritar arruntei balio diezaiekeen ikastaroa
da.
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