
Sar hitza

COVID-19aren izurriteak bizi dugun ziurgabetasun aroa areagotu du eta 
agerian utzi du zeinen handiak diren instituzioen, komunitatearen eta 
bizitzaren arteko desloturak. Herritarrok hiru zutoin horien artean ematen 
diren dinamika eta prozesuen inguruko zalantzak adierazi ditugu eta 
bestelako instituziogintza batez mintzatzen hasi gara. 

Baina, zer da instituziogintza berri hori? Zer da dinamika eta prozesu 
instituzional eraldatzailea?

Erronka horrekin, hausnarketa partekatua zabaldu nahi dugu, honako 
galdera hauek eginez:

 » Pentsatu ahal dugu instituzionalizazio berri batean? Hau da, 
burujabetzaren ohiko hiru organoekin batera eta ohiko ordezkapen 
formuletatik harago herritarrei Estatuaren politiken gaineko kontrol 
demokratikoa bermatuko liekeen  instituzionalizazio batean pentsa 
dezakegu?

 » Gure praktika politiko instituzionalaren bidez eta eskala ezberdinen 
artean (lokala-estatala-supraestatala) artikulazio berri bat sor 
dezakegu?

 » Une berezi honetan erresilientzia komunitarioa ez al da kontzeptu 
giltzarri bat erronka garrantzitsuei aurre egiteko eta bizitzaren 
iraunkortasuna bermatzeko?

Galdera horien inguruan hausnartzen, irudikatzen eta agian erantzunak 
ematen saiatuko gara datorren apirilaren 22an eta 23an Donostiako 
Iratzar Aretoan.

Apirilak 22

16:00-16:15   Aurkezpena.

16:15-18:30   LEHEN PANELA

  Covid osteko estatu desordenaren aroan.

  PONENTEAK

 » Jon Azkune. EHUko irakaslea.

“Estatuaren irakurketa erlazional bat.    
Poulantzasen pentsamendutik abiatuz”.

 » Ane Irazabal. Nazioarteko berriemailea.

"Mundu (des)ordena bat".

 » Jean Noel Etxeberri.Txetx. Ekintzaile soziala.

"Estatuaren, komunitatearen eta ekonomiaren   
arteko harremana".

  MODERATZAILEA

 » Jone Etxebarria. Filosofia irakaslea eta      
Koop57ko lehendakaria.

19:00-20:00   HITZALDIA

  Nola (ber)pentsatu gure komunitateak      
  logika emantzipatzailetik?.

  PONENTEAK

 » Saskia Sassen. Soziologoa.

 » Andoni Olariaga. Filosofoa eta         
Iratzar Fundazioko kidea.

Apirilak 23

10:00-14:00   BIGARREN PANELA

  Boterea okupatu (elkar)bizitza ona eraikitzeko.

1. MAHAIA  Lurraldea eta komunitatea antolatzeko     
  egungo egitura politikotik abia gaitezke?. 

   PONENTEAK

 » Pello Otxandiano. Sortuko Herrigintza idazkaria.

 » Eoin Ó Broin. Sinn Féin-eko parlamentaria.

  MODERATZAILEA

 » Patri Perales. Irakaslea eta Nafarroako 
parlamentaria.

2. MAHAIA   Instituzioen, komunitatearen eta praktika
   eraldatzaileen arteko intersekzionalitatea    
  aztertzen.

  PONENTEAK

 » Nerea Kortajarena. Gizarte laguntzailea eta     
EAEko parlamentaria.

 » Ulrik Kohl. Hirigile berdea eta Kopenhageko  
Udaleko zinegotzi ohia. 

 » Karlos Renedo. Arkitektoa eta Hiritik at-eko     
kooperatibista.

  MODERATZAILEA 

 » Idoia Zengotitabengoa. Soziologoa eta     
Iratzar Fundazioko kidea.

16:00-18:00   HIRUGARREN PANELA
  Nola uztar ditzakegu espazioa,
  ehun soziala eta ekonomia?       
  Praktika errealetatik zer     
  irakurketa egin dezakegu?.

  Herria burujabe  

  PONENTEAK

 » Andoni Egia. Tokiko (des)Garapen teknikaria,     
Hernaniko udaletxean.

 » Larraitz Ugarte. Abokatua eta EHBilduko      
komunikazio arduraduna. 

  MODERATZAILEA

 » Xabier Senosiain. Ekintzaile soziala, Ereitegiko 
ikerlaria eta UPNAko irakaslea.

18:00-18:30   Ondorioak eta itxiera.
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