Date: Mon, 27 Oct 2008 22:21:33 +0100
From: anonim@gmail.com
To: 
Subject: MOVENT-NOS VERS AL 15-N


DISSABTES 1 I 8 DE NOVEMBRE, TROBADES PREPARATÒRIES VERS AL 15-N PER DONAR-LI (RE)VOLTES A LA MANIFESTACIÓ DEL 15-N. ENS TROBEM ALS MATEIXOS LLOCS I A LA MATEIXA HORA (17H) CONCRETATS PER LA MANI!!! 


Som temps de revoltes.

Ells han entrat en Crisi: ara ens toca a nosaltres! Fem-nos visibles! Unim-nos! Ara i aquí, tots els mons possibles ens donen l'alternativa!

Anem contra-rellotge... i queda tan per fer! Sumem revolucions... i més... i més... i... a volar!!

El gran moment esperat s'aproxima. 

Tothom al seu lloc: preparats, llestos... Passa-ho!


Proposta d'esbósestratègic de Vers al 15-N

1.	Convocatòries preparatòries de Vers el 15-N els dissabtes 1N i 8N al mateix lloc i hora (17h) on s'ha convocat la manifestació del 15-N.
2.	Impulsos per convocar una Assemblea Unitària preparatòria per als actes del 15-N. La problemàtica del nom, sempre a perill d'haver-s'hi dit ja, serà, probablement un dels assumptes a tractar primerament. La qüestió del nom és una qüestió política. Una solució per salvar suspicàcies, hostilitats, separacions, sectarismes i incomprensions que encara circulen entre nosaltres, podria ser la convocatòria de l'Assemblea dels Moviments Socials. Tanmateix, des de Vers al 15-N, ens preguntem si no som capaços ja d'inventar una nova entitat que tingui un complement del nucli nominal (Assemblea) que no es limiti al sintagma preposicional 'dels Moviments Socials'. No es tracta només d'un possible excés teòric, abstracte i especulatiu dels 'Moviments Socials' (en general), sinó, sobretot, el que pot suposar la limitació d'una crida que es referencia als 'Moviments Socials' i no a qualsevol amic, company o veí , que pot no reconèixer-se com a 'Moviments Socials', bandejant moltíssimes formes i fluxos polítics que, precisament, poden estar també desitjosos d'aquestes formes de mobilitzacions i cooperacions que gairebé som incapaços de pensar, però que ens fan somiar i ens fan avançar.
3.	
4.	Preparació d'estratègies de comunicació i la difusió de l'Assemblea preparatòria per al 15-N. Segurament, haurem de conjugar mitjans, discursos i formes i portar a terme estratègies diversificades de comunicació. 
5.	Celebració de l'Assemblea de preparació per al 15-N. A part de la Manifestació, des de Vers el 15-N, es proposen fer múltiples actes durant tot el dia (tallers, assemblees temàtiques, etc.), tenint fresc en el record la celebració del Fòrum Social Català. Com a mínim, segurament, faríem bé de tenir en compte diverses qüestions:
a) Preparació i organització de la Manifestació del 15-N. Possibles acords per crear propostes, textos, accions, representacions i compartir objectius, estratègies i mitjans.
b) Propostes de tallers, reunions, assembles, etc., per als actes del 15-N. Per obrir el foc:
1. Deconstrucció de l'Espectacle de la Crisi: mitjans i formes alternatives en joc.
2. Què els diríem al G-20?
3. Alternatives a la seva Crisi.
4. Creació d'Òrgans de Transformació Social: proposta que, sense vergonya ni complexos, es vol representar com a alternativa de contrapoder als poders hegemònics, en els seus múltiples odres, sistemes, àmbits i espais. Per exemple: es pot fer un OTS als Ajuntaments, als Estats, a la Unió Europea, a l'OTAN, a l'ONU...
c) Preparació d'estratègies de difusió i comunicació per a la Mani i els actes del 15-N.
6.	15-N: celebracions arreu del món de múltiples actes de cooperacions polítiques alternatives. Tot està per fer... i tot és possible! Companys, sabem que no era això... no esperem més per assaltar els cels. Ens veiem als carrers. Abans, mentre i després. 

APUNTS DE VERS AL 15-N

Introducció

Desde Vers al 15-N, recentment incorporat als relleus de l'engranatge derevoltes-decre-17/S, ens sumem als moviments col·lectiusmil·lèsims que volen anar i van preparant estratègiesper a la manifestació convocada de forma anònima per al15-N, apostant per una acció global que respongui la cimeradel G-20 a Washington (reanimació postmortem del Capitalisme)amb infinites cimeres alternatives arreu del planeta. Des demúltiples espais, moviments, col·lectius, fluxos icossiències se senten i es retroalimenten les energiespositives que desitgen seguir avant en les nostres múltipleslluites compartides i que, aprofitant la representaciómoribunda de la Situació de Crisi (de fet, desemmascarament dela crisi del seu model hegemònic i de la seva forma derepresentació i de discurs dominant), ens porten a somiar i alluitar per nous objectius, nous moviments, noves campanyes i novesvictòries i alliberacions. Dependrà de tots nosaltres idels altres del que es pugui fer ara i aquí, el que seguirà,què passarà Vers al 15-N i en les següentsmobilitzacions i accions que ja es van succeint i encara,probablement, s'aniran succeint amb freqüència i ambtendència creixent. 

Elsmoviments no deurien perdre la seva energia, el seu discurs il'engranatge que li han donant la identitat, però elsmoviments es poden conjugar, articular, entre ells i fer entre totsuna bona coreografia, un ball festiu, lliure i mesclat que ens portia fer acrobàcies, moviments i accions que abans pensàvemque no podríem fer o que ni tan sols havíem imaginat.Per tant, cadascú haurà de decidir com conjugar elsmoviments que li són més propis amb altres que no lisón tan propis, és a dir, com compartir estratègies,mitjans, representacions, discursos, moviments i accions de cara alfestival de creació col·lectiva Vers al 15-N.

Desde Vers al 15-N, després de compartir temps de lluites i tempsde revoltes, ens mostrem públicament compromesos, il·lusionatsi confiats en les energies amorètiques, cooperatives iarticulatòries que ens porten als combatents i creients enaltres mons possibles (en realitat, qualsevol realitat possible,qualsevol qualsevol) a voler ajuntar-nos, comprendre'ns, conèixer-nosi inventar i crear noves coses junts. Les preguntes següentsserien, per exemple, què podem fer junts i com poder arribar afer-ho. És un espai per treballar l'impossible, alliberar-locom a possible i realitzar-lo de les formes que vulguem. Seria bo feruna 'diagnosi exploratòria de la Situació' quecontinués amb un a 'proposta d'esbós d'estratègiesVers al 15-N'. I després, a ballar.


Diagnosi exploratòriade la Situació

1.	El discurs hegemònic (amb el seu limitat espectre ideològic) ha representat la Crisi a través dels seus mitjans de comunicació dominants, especialment mitjançant el format informatiu hegemònic (sobretot dels models clàssics de televisió, diari i ràdio). Aquesta informació periodística ha estat la representació d'un espectacle totalitari, conservador i subaltern als altres poders hegemònics, l'últim gran espectacle industrial que continua representant l'etern replay del mateix, representació repetitiva i telediària de l'ordre hegemònic de les coses.
2.	Aquesta narració periodística parainstitucional, mercat i indústria informativa del capital, ha deixat exclosos, marginats, fora de camp, altres mitjans alternatius que ofereixen interpretacions, crítiques i representacions de la Crisi. Alternativament, la prefabricada Crisi es descobreix com una representació totalitària, com si la Crisi Sistèmica representada impliqués la crisi-de-tot, com si la crisi del seu sistema econòmic capitalista, fonamentat en l'especulació bancària, financera i borsàtil, impliqués necessàriament la crisi d'altres sistemes, models i formes econòmiques. O, des d'arqueologies més radicals, com si la Crisi del seu Ordre Preestablert impliqués la crisi de totes les altres polítiques alternatives. I nosaltres sabem que no és així: mentre ells estan en Crisi agònica, nosaltres en som més que mai i tenim més potència social, més sentit poliètic i més propostes que mai. És un bon moment per tornar a fer un pas més endavant i retrobar-nos en el moviment Vers al 15-N i tots els que vindran després, en una maror infinita d'ones, corrents i formes que ens portarà cap altres mons possibles. Seguint les ones més locals i més petites que, poc a poc, i alhora, han anat sumant les grans ones globals dels recents Fòrums Socials, manifestacions antiglobalització en contra del G-8, Aturem la Guerra, etc., ara ens atrevim a representar Vers 15-N com un espai per inventar col·lectivament què fer ara, mentre i després.
3.	El relat periodístic hegemònic s'ha centrat en la representació dramàtica (estúpidament tràgica) d'un seguit de fallides d'institucions bancàries i financeres i les seves respectives mesures de 'salvament' (majorment, injecció de diners i la compra-inoculació dels Estats de les institucions en crisi terminal) executades totalitàriament pels poders institucionals hegemònics (Bancs Centrals, Governs d'Estats, la Unió Europea, etc.). Amb tot, tan greu i profunda és la seva Crisi, metàstasi radical del seu sistema, que ni ells mateixos són capaços de representar solucions, de manipular tretes dramàtiques reestablidores de l'ordre actual dominant de les coses, i s'han citat el G-20 el 15-N per 'refundar al capitalisme', perquè fins i tot ells mateixos assumeixen la crisi sense volta enrere del sistema capitalista. És a dir, s'ha trencat la goma -o el jou- i s'han reunit per pegar-lo i veure que duri una mica més... i després, tornar a pegar-lo... i tiba, tiba, tiba... i ens podrem alliberar. Els mitjans informatius normals, seguint fidelment el seu paper de ventrílocs subalterns, simplement, mimèticament i industrial, representen -i fan seva- aquesta crisi, ruptura i incapacitat dels poders institucionals; novament, reprimint i excloent altres polítiques alternatives, altres representacions, històries, economies i mons possibles. 
4.	En resum, els reversos de la Situació de Crisi, els quals mostren un temps de revoltes en múltiples moviments, formes, mitjans, accions, cooperacions i projectes, ens porten a proposar aquest espai per fer de Vers al 15-N el que vulguem. Sense pudor ni vergonya a aconseguir qualsevol impossible.


RECRIDA DE LA MANIFESTACIÓ DEL 15-N


El proper 15 de Novembre es reuniran els líders mundials per preparar un nou pla contra la crisi. 


Salvarde la crisi als bancs d'Estats Units ha costat 700.000 milions dedòlars!! 5 vegades més del que va aprobar la ONU per arribar alsObjectius del Mileni! I les ajudes europees són encara majors, és unavergonya!!

A l'Estat Espanyol, el govern li ha donat 100.000milions d'euros als mateixos bancs que estan desnonant a moltesfamílies per no poder pagar la hipoteca.

Fa mesos, milers depersones vam sortir al carrer per un habitatge digne i ja vam advertirdel perill de la bombolla immobiliària. Ara que ha esclatat, la pagaremnosaltres?

Durant anys s'han forrat i ara ens anuncienacomiadaments, retalls salarials, tancament d'empreses, 'aparcar' elprotocol de Kioto (que el protocol, ja de per sí és ridícul)

Estàclar que els grans partits governen per a la banca i que els granssindicats no protestaran, si fins i tot els han felicitat els bancs iempresaris! Només la gent del carrer podem denunciar-ho. 

Privatitzen els beneficis i socialitzen les pèrdues, es creuen que som estúpids? Ho permetrem? Es clar que no!

El proper dissabte, 15 de novembre a les 17h sortirem al carrer a totes les ciutats.

Tenim temps i capacitat suficient per a difondre-ho i organitzar-nos. 

Passa-ho! Traduiex-lo! Adapta'l! i que tremoli la xarxa!! (i la banca)

La crisi que la paguin ells!! 

Llocs de concentració:

……

