
 Demokrazia Komunalaren aldeko Nazioarteko Sarearen 
eraikuntzarako behin-behineko dokumentua

Aurrekariak

Behin-behineko  dokumentua  da,  etengabe  eraikitzen  ari  dena,  eta  une  batez  eztabaida  eta
adostasunak  mamitu  nahi  ditu;  izan  ere,  mundu  osoko  hainbat  eremu  eta  mugimendu  sozial  eta
politikotatik  etorritako  aktibistek  eztabaida  eta  adostasun  horietara  iritsi  dira  etorkizuneko  gizarte-
mugimenduen  nazioarteko  sare  baten  oinarriak  ezartzeko  beharrezko  alderdiei  buruz.  Une  honetan
proiektu  honetan  Kurdistan,  Argentina,  Brasil,  Venezuela,  Italia,  Txile, Euskal  Herria  eta  Dels  Països
Catalanseko espazio sozial eta politikoetatik datozen pertsonak ari dira lanean. Dokumentua alda daiteke,
beste eremu batzuetatik etorritako pertsona gehiago sartzen badira sarearen lanean eta ikuspegi, argudio
eta  ikuspegi  berriak  ekartzen  badituzte.  Sare  horren  helburua  hausnarketarako,  elkartasunerako,
topaketarako eta elkarri laguntzeko gune bat antolatzea da, mugimendu ezberdinek etorkizun ez-kapitalista
eraikitzeko  estrategiak  eta  taktikak  gauzatu  ahal  izan  ditzaten.  Bestela  esanda,  sareak  etorkizun  global
antikapitalista partekatu hori eraikitzeko beharrezkoak diren izendatzaile komunak lantzeko lan egingo du.

Dokumentuak hiru zati ditu.  Lehenengoan, ikuspegi  kritiko batetik, kapitalismoaren garapenaren
egungo  unearen  diagnostikoa  lantzen  da,  logika  eraldatzaile  batetik  heldu  beharreko  ezinbesteko
elementuak  adierazteko  helburuarekin.  Bigarren  puntuak  Demokrazia  Komunalaren  proposamena
aurkezten  du  eraldaketa  antikapitalistan  aurrera  egiteko  elementu  produktibo  gisa.  Dokumentuaren
hirugarren puntuak “Demokrazia Komunalaren aldeko Nazioarteko Sarea” eraikitzeko estrategia politikoa
aurkezten du.

Lehenengo zatia: diagnosia

XX.  mendearen amaieratik,  kapitalismoaren ugalketa  zabalduaren logikak aurrekaririk  gabeko zibilizazio-
krisian murgildu ditu  munduko gizarte  guztiak,  kapitalismoaren  egiturazko  krisiaren ondoriozko  hainbat
prozesu  sistemiko  uztartuz:  krisi  ekonomiko  eta  ekologikoa,  elikadurakoa,  energetikoa,  klimatikoa,
migraziokoa eta demografikoa; zainketen, osasunaren eta balioen krisia; krisi politiko eta sinesgarritasun
handia  gobernu-erakundeen  artean.  Kapitalismoak,  gero  eta  modu  oldarkorragoan,  bizitza  onura
pribatuaren  logikara  azpiratu  behar  du.  Kapitalismoan  Kapitala-Bizitza  kontraesanak  azken  honen
suntsipena  esan  nahi  du.  Testuinguru  horretan  areagotu  egiten  da  kapitalaren  eta  lanaren  arteko
kontraesana: herri-klaseen bizi-baldintzen ustiapen- eta prekarizazio-prozesuek okerrera egiten dute, eta
desberdintasuna eta metaketa areagotu egiten dira, gutxi batzuen mesedetan.



Demokrazia  liberalaren  ereduaren  krisia,  ordezkaritza-izaerako  eta/edo  partaidetza-izaerako
kudeaketa-sistema  gisa,  botere  politikoa  estatuaz  gaindiko  eta  gobernuaz  gaindiko  instantzietan
kontzentratzeko prozesuetan adierazten da, erabakigune politikoak gero eta gehiago urruntzen baitituzte
beren jarduketen eraginpean dauden pertsonengandik. Botere politikoaren eta botere ekonomikoen bat-
egitea  ere  badakar,  nazioz  gaindiko  korporazioen  interesek,  ekoizpenekoek  eta  finantzarioek  bideratzen
baitituzte erabaki politikoak, eta hautatutako agintariak interes pribatuen zerbitzura dauden kudeatzaile
huts bihurtzen dituzte. Beraz, kapitalismoak ere prekarizatu egiten du demokrazia, instrumentalizatu egiten
du eta esanahia ematen dio bere interesen arabera. Gaur egun, munduko herrialde gehienetan, estatua,
borrokarako  eta  klase-gatazkarako  gune  gisa,  botere  kapitalistaren  mende  dago,  eta  bere  helburuak
betetzera bideratuta. Ildo horretan, neoliberalismoa izan da, hain zuzen ere, gizarte- eta ongizate-politiken
zutabeak desegiteko eta politika publikoak onura pribatuaren logikaren arabera bideratzeko balio izan duen
tresna kultural, politiko eta ekonomikoa. Aldi berean, tresna bikaina da zentro kapitalistek periferia globalen
gainean dituzten menderatze-prozesuak sendotzeko.

Egoera  historiko  horretan,  kapitaleko  indar  hegemonikoak,  parlamentukoak  zein  parlamentuz
kanpokoak,  eta  egon  daitezkeen  arku  ideologiko  guztietakoak  (ezkerreko  zentro  batzuetatik  eskuin
muturreraino)  hainbat  forotan  eta  eskualde,  nazio  eta  nazioarteko  maila  desberdinetan  antolatzen
jarraitzen dute. Batzuetan argiago eta beste batzuetan lausoago, baina argi eta garbi dago artikulazio bat eta
ekintza-batasun  bat  dagoela,  desadostasun  eta  barne-gatazketatik  aske  ez  dena.  «  Kontua  ez  da
kapitalismoa konspiraziotik gobernatzen dela planteatzea, baizik eta boteretsuek, ñabardurak ñabardura,
argudioak eta praktikak partekatzen dituztela planeta osoan ».

Bestalde,  kapitalaren  aurkako  indar  kontrahegemonikoak,  emantzipazio-prozesuak  planteatzen
dituztenak, aktibo daude, baina koordinaziorik gabe. Egia da dinamika antolatu, askapen-mugimendu aktibo
eta  praktiko  asko  daudela,  bai  erresistentziakoak,  bai  alternatibak  eraikitzekoak,  munduko  kontinente
guztietan.  Baina  egia  da,  era  berean,  hutsune  bat  dagoela  mundu  mailako  erreferentzia  baten  ideiari
dagokionez,  maila  desberdinetako  kritika  sistemikoak  eta  alternatibak  eraikitzeko  proposamenak  modu
kolektiboan  eta  globalean  artikulatzeko  gai  dena,  proiektu  gisa  kapitalismo  patriarkalari  aurre  egiteko
gaitasuna  duena.  Beste  une  historiko  batzuetan,  XX.  mendean,  XX.  mendearen  amaieran  edo  XXI.
mendearen lehen hamarkadan, erreferentzia eta artikulazio hori izan da; baina gaur egun ez dago horrelako
espazio politikorik, eta horren faltak eragina du indar emantzipatzaileek kapitalaren aurrean duten gaitasun
politikoan ere.

Uste  dugu  premiazkoa  eta  beharrezkoa  dela  artikulazio  politikoko  moduetan  pentsatzea,  maila
globalean, eskualdekoan, nazionalean eta tokikoan planteamendu berrituak sortu ahal izateko. Ez dugu uste
hutsune hori konpontzeko formula zehatzik dagoenik, baizik eta, alderantziz, ziurrenik hutsune hori elkarren
osagarri izango diren tresna eta prozesu desberdinekin bete beharko dela, dinamikoak eta irekiak izango
direnak,  eta  behar  bezain  malguak  izango  direnak  errealitate  desberdinak  biltzeko,  baina,  aldi  berean,
kapitalaren  metabolismo  sozialaren  forma  desberdinei  hegemonia  sinboliko,  politiko  eta  materiala
lehiatzeko behar bezain definituak eta unitarioak. 

Premiazkoa  da  herriaren  subiranotasuna  berreskuratzea  kapitalaren  subiranotasunaren  aurkako
proiektu  gisa.  Subiranotasun  horrek,  ororen  gainetik,  bizitzaren  erreprodukzioa  gure  gizarteen  ardatz
artikulatzaile gisa kokatzea dakar. Zehazki, produkzio-prozesuen kontrol demokratikoa berreskuratzea esan
nahi du. Oreka ekologikoekin bat datorren bizitza duina ziurtatzeak esan nahi du, gaur egun, produkzioaren
gaineko kontrola kendu behar zaiola merkatuari, eta bizitza ziurtatzeko funtsezko baliabideak esleitu behar
zaizkiola.  Ekoizpena  ez  da  ondasun  eta  zerbitzuena  bakarrik,  bizi-balio  zehatzak  dituzten  pertsonen
ekoizpena  ere  bada.  Horrela,  gizateria  oso  eta  zoriontsu  baterantz  aurrera  egiteak  esan  nahi  du



kapitalismoaren aurkako prozesu batean aurrera egitea, maila lokalean, nazionalean eta globalean ekoizpen
eta erreprodukzioaren subiranotasunaren oinarriak finkatzeko gai izango dena. Herri-subiranotasuna Herri
botere antagonistaren artikulazio eta finkapenetik kapitalismoaren berezkora soilik eraiki eta erreproduzitu
ahal  izango da.  Herri-botere  horrek  adierazpen  eta  ñabardura  desberdinak  izango ditu  sendotzen  den
planetako leku bakoitzean; hala ere, herri-subiranotasuna eraikitzeko esperientzien arteko lotura komunak
eta  eraikuntza-  eta  hazkunde-mekanismo partekatuak  aurkitzea  funtsezkoa  izango da  datozen  urteetan
kapitalaren nagusitasunari aurre egiteko.

Alderdi  politikoekiko,  erakunde  publikoekiko  eta  ordezkaritza-ereduarekiko  konfiantzarik  ezaren
aurrean, eta bizitzaren beraren ezintasunaren aurrean, munduko zenbait lekutan dinamika kolektiboak eta
komunitarioak  sortzen  dira,  eta  dinamika  horiek  mundua  ulertzeko  eta  bizitzeko  beste  modu  batzuk
finkatzen,  sortzen  eta  proiektatzen  dituzte,  herri-eredu  politiko-produktiboen  formak  artikulatzeko
beharretik  abiatuta.  Munduko beste  leku  batzuetan,  mugimendu eraldatzaileek uko  egiten  diote  logika
kapitalistari  erakundeen  aldamioan  oraindik  ere  dagoen  esku-hartze  politiko  eta  sozialerako  gaitasuna
uzteari,  esparru horretatik, kapitalak klase herrikoien bizitzan ezartzen duen kaltegarritasuna murrizteko,
horrek  instituzioetatik  kanpoko  herrigintzaren  logika  alde  batera  utzi  gabe.  Aldi  berean,  aparatu
instituzionalaren kontrolak eskaintzen dituen aukeretatik abiatuta, beharrezko tresnak sortu nahi dituzte,
bizitzaren  erreprodukzioa  finkatzeko  baliozkoak  diren  prozesu  sozial  eta  ekonomikoen  aurrerapena
errazteko. Larrialdi eta dibertsitate sozial horretatik abiatuta, planteatzen zaizkigun zailtasun eta erronkei
aurre  egiteko  estrategiak  pentsatzera  behartuta  gaude.  Interesgarria  eta  beharrezkoa  iruditzen  zaigu
erreferentzia berritu global eta unibertsal bat eskaintzea, artikulatzailea eta bateratzailea, barneratzailea eta
dinamikoa,  munduan garatzen  diren  emantzipazio-prozesu  gehienak,  guztiak  ez badira  ere,  bateratzeko
modukoa.

Azken  batean,  uste  dugu litekeena  dela  emantzipazio-izaera  duten  mugimendu globalak,  beren
aniztasunetik  abiatuta,  talde  osoaren  eraikuntzaren  parte  sentitzea.  Zentzu  horretan,  alternatiben
eraikuntza sendotzeko hiru zutabe daudela uste dugu. Esparru unibertsala egituratzeko baliagarriak izan
daitezkeen  zutabeak,  eraldaketa-proposamenak  babesteko  aterkiak.  Horrela,  alde  batetik,  aurrera  egin
beharko genuke herri demokrazia proposatzen eta defendatzen duten prozesuen norabidean, kapitalaren
eta  haren  erakunde  kudeatzaileen  egungo  autoritarismoaren  aurrean.  Bigarrenik,  herrien  erabateko
subiranotasunerantz  aurrera  egiteko  beharra  planteatu  behar  dugu,  subiranotasun  hori  herri  eta
komunitateek egungo eta etorkizuneko bizitzaren erreprodukziorako ezinbestekoa den guztiaren gainean
erabakitzeko  duten  gaitasuna  dela  ulertuta.  Hirugarrenik,  proposamen  internazionalista,  solidario  eta
anaitasunezkoen norabidean aurrera egin behar dugu, nazioarteko merkataritzaren eta globalizazioaren
berezko lehiakortasunaren bila, elkarren arteko laguntzatik, lankidetzatik eta eskuzabaltasunetik abiatuta
eraikiko  direnak.  Hiru  zutabe  horiek  zeharka  zeharkatuz  logika  komunal batetik  kapitalismoaren  logika
liberal-indibidual-komertzialaren aurrean.



Bigarren zatia: Demokrazia Komunala

Demokrazia  komunalaren kontzeptua,  ideia-gako edo kategoria  ideia  matrize  gisa  aurkezten da,
kapitalaren gizarte  patriarkalari  alternatiba lokal,  global,  erregional  eta  nazional  bat  berritzeko  ekarpen
emantzipatzaileak barne har ditzan, eta proiektu emantzipatzaile berrituaren oinarrizko proposamen gisa.

IRISMEN LUZEKO HORIZONTEA, ALTERNATIBA KOMUN BAT BERRITZEKO

Demokrazia  komunalaren  ideia  proposatzen  da,  proiektu  emantzipatzaile  berri  bat  eraikitzeko
irismen luzeko etorkizun gisa. Demokrazia komunala ez da eredu bakar eta amaitu gisa proposatzen, baizik
eta etengabe eraikitzen, dinamikoa eta irekia den proposamen-horizonte gisa. Demokrazia komunalaren
ideia  ez  da  proposamen  uniformatzaile  gisa  proposatzen,  baizik  eta  prozesuen  prozesu  gisa  edo
proposamenen  proposamen  gisa,  hau  da,  beste  proposamen,  forma,  ideia,  eduki  eta  praktika
emantzipatzaile  asko  barne hartu  behar dituen erreferentzia  biltzaile  gisa.  Gure ustez,  ezinbestekoa da
proposamen hau  kapitalaren  gizarte  patriarkalaren  alternatiba  gisa  definitzen  duten  ildo  nagusi  batzuk
zehatz-mehatz  doitzea,  baina,  aldi  berean,  definizio  zehatza  eta  formen,  intentsitateen  eta  edukien
malgutasun  handia  uztartzea,  munduko  hainbat  lekutan  garatzen  diren  estrategia  eta  prozesu
emantzipatzaile zehatzak errespetatuz.

DEMOKRAZIA LORTZEKO ETA DEMOKRAZIA INTEGRALA ERAIKITZEKO LEHIA

Demokrazia komunala ez da demokrazia liberalaren aldaera bat, eta ez da hura hobetzen saiatzen;
demokrazia  liberalaren ideia  bera  merkatu-gizartearentzako  forma politiko  gisa  ulertzearen  aurka  dago.
Kapitalismoa bateraezina da demokraziaren idealarekin, eta demokraziaren kontzepzioa bera eztabaidatu
nahi da. Edukiz hustu duten demokrazia-unibertsalaren liberalismoari buruz eztabaidatu nahi da. Zentzu
horretan, ez da hitz egiten estatu liberalerako ordezkari politikoentzako hautaketa-prozedurez, baizik eta
gizarte  demokratikoaren  ereduaz  ikuspegi  integral  eta  holistikotik:  demokrazia  komunalaz  hitz  egitea
demokrazia integral eta osoaz hitz egitea da: demokrazia ekonomikoaz, lurralde-demokraziaz, demokrazia
sozialaz, demokrazia kulturalaz, demokrazia epistemologikoaz, kudeaketa-demokraziaz, etab. 

KAPITALAREN LOGIKEKIKO HAUSTURAK ETA BERRIAREN ERAIKUNTZA

Kapitalismoak gaitasun handia du prozesu alternatiboak elkarrekin aukeratzeko, desnaturalizatzeko
eta  azpiratzeko,  eta  bateragarriak  dira,  ez  dira  oldarkorrak  eta  ez  dira  mehatxagarriak  kapitalaren
interesentzat. Demokrazia komunalaren ideiak kontzientzia kolektibo (teorikoa eta praktikoa) antikapitalista
eta  antipatriarkala  berritu  nahi  du,  kritika  erradikala  berrituz  eta  haustura-aukera  berriak  sortuz.
Kapitalismo patriarkala gainditu nahi  den heinean, kapitalaren logikekin eta zapalkuntza-modu guztiekin
hausteko dinamikak eta ikuspegiak bultzatuko dituen erreferentzia kolektibo gisa planteatzen da.



Kapitalaren logikei aurka egitea eta logika komunal emantzipatzaile berriak proposatzea:

Sistema kapitalista eta bere demokrazia liberala Sistema eta Demokrazia Komunala
Kapitala metatzearen zerbitzura ekoiztea eta

erreproduzitzea lehentasun gisa
Ekoizpena eta ugalketa, bizitzari eusteko.

Ekoizpen-bideen jabetza pribatuaren lehentasun osoa Jabetza komunalaren lehentasuna, beste jabetza
mota batzuekin bateragarri eginez

Estatu liberal burgesa Estatu-nazio liberala zalantzan jartzea
Ordezkaritza-gobernua Herri barruko eta zuzeneko sukurtsalen forma

Merkatu autoarautua lehentasun gisa Merkatu-logika ezabatzea
Balio indibidualistak, lehiakorrak eta berekoiak Balio kolektiboak, kooperatiboak eta solidarioak

Merkataritza-trukearen logika Trukearen logika soziala
Logika patriarkala, koloniala, arrazista eta inperialista Logika feminista, dekoloniala, antiarrazista eta

antiinperialista
Modernitatearen logika desarrollista Ekologikoki bideragarria den giza garapenaren logika
Subjektu zatiezina eta zatiezina Subjektu kolektiboa eta herri-boterea

Bi  norabideetan  berritutako  bultzada  berriak  bultzatu  nahi  dira:  logika  kapital-patriarkalarekiko
haustura-horizonteekin  praktikak  zabaltzea,  eta,  aldi  berean,  logika  komunal  berriak  pixkanaka,  modu
inklusibo eta integralean eraikitzearen aldeko praktikak zabaltzea.

ESPERIMENTAZIO POLITIKORAKO LABORATEGI KOMUNA: ANIZTASUNA OINARRI DUEN BATASUNA

Errezeta bakar, absolutu eta itxiak alde batera utzita, demokrazia komunaletik laborategi kolektibo
handi  bat  sortu  nahi  da  XXI.  mendean,  non  ehunka  mila  proiektu  eta  dinamikak  milaka  eta  milaka
esperimentu  bizi  sortzen  dituzten  proiektu  emantzipatzaile  kolektibo  baten  forma berriak  entseatzeko.
Herrialde, eskualde eta tokiko esparru bakoitzean askotariko dinamikak eta prozesuak garatzen ari  dira,
bakoitza  bere  berezitasunetatik.  Proposamen  alternatiboetan  forma  desberdinak  asmatuz  eta
esperimentatuz.  Demokrazia komunalak alternatiben eraikuntzaren esperimentazio politikoan aniztasuna
onartzen  du;  erritmo,  intentsitate,  eduki,  formulazio,  prozedura  eta  planteamendu  desberdinak.
Esperientzia  emantzipatzaile  ezberdin  guztiak  munduko  laborategi  esperimental  horren  aberastasun
teoriko-praktikoaren zati gisa hartzen dira, baina aniztasun horretatik guztitik norabide komun, askotariko
baina  komun  batean  aurrera  egiten  saiatzea  da  helburua.  Eta  funtsezko  desberdintasunak  izan  arren,
guztiak gureak bezalakoak direla onartu behar dugu, proiektu komun bat eraikitzeko aniztasun kolektibo
esperimentalaren  parte  diren  heinean.  Demokrazia  komunalaren  ideia-matrizearen  bultzadak  borroka
ideologikoaz  gain,  demokrazia  komunala  esperimentatzeko praktiken indartzea eta  ugaltzea bilatuko  du

PROIEKTU HEGEMONIKO BATEN ALDEKO BORROKAN ANTOLATZEA ETA ARTIKULATZEA.

Egungo premia  handienetako  bat  da  indar  eta  dinamika emantzipatzaileen deskoordinazioa  eta
sakabanatzea  gainditzea.  Sareak  sortzea  eta  espazio  eta  itun  komunak  modu  sendoan  artikulatzea,
ikuspena, eragina eta jarduteko gaitasunak areagotzeko, funtsezko funtzioa da une historiko honetarako.
Herri-boterearen  (edo  herri-botereen)  artikulazio  horretarako  topaguneetako  bat  izan  nahi  du  herri-



demokraziak,  hainbat  eremu  eta  mailatan.  Datozen  hamarkadetan  maila  eta  espazio  ezberdinetan
nagusitasun sozial, kultural, sinboliko eta materiala lehiatu ahal izatea lortu nahi da. Anbizioa izatea ehunka
mila  gune  kontrahegemonikok  elkarlanean  jardun  dezaten,  XXI.  mende  honetan  hegemonikoa  izan
daitekeen  proiektu  gisa  pixkanaka  azaleratzeko  apustu  komun  batean.  Helburu  horrekin  eta  ikuspegi
horretatik antolatzea ezinbestekoa izango da.

Hirugarren zatia: Demokrazia Komunalaren aldeko Nazioarteko Sarea

Hurrengo lan-proposamena Demokrazia Komunalaren aldeko Nazioarteko Sarea eratzeko helburuan
oinarritzen  da.  Sarearen  proposamena  hainbat  herrialdetako  prozesu  sozialetan  (Venezuela,  Kurdistan,
Italia,  Argentina, Katalunia,  Brasil  eta Euskal Herria) inbrikatutako pertsonen ordezkaritza duen batzorde
sustatzaile batetik sortu da, jarduera militantearen eta ikertzailearen babesean garatutako elkarrizketa eta
komunikazio  prozesu  baten  ondorioz.  Batzorde  sustatzaile  honek  hasierako  talde  bat  garatu  du,  bere
enbrioi-etapan Sarea bultzatzeko. Sarerako proposatzen diren ezaugarri posibleak eta hasierakoak hurrengo
lerroetan azaltzen dira.

Sarea artikulazio eta pilaketa politikoko gune hibridoa izango litzateke, non hainbat pertsonak eta
eragile sozialek, politikok, ekonomikok eta kulturalek, hausnarketa teorikoenetik edo praktikoenetik etorrita,
jarduera  bateratuak  eta  bateratuak  egin  ahal  izango  dituzten.  Esparru  soziopolitiko  eta  soziokultural
desberdinen  arteko  sinergiak  sortzeko  gunea,  elkarrizketan  eta  harremanetan  jarriz  gizartea,  gizarte-
proiektuak, herri-mugimendua, herri-botereko prozesuak, akademiko ekintzaileak, ikasleak, militanteak eta
ikertzaileak, besteak beste. Alde horretatik, garrantzitsua da antolatzeko modua bat etortzea Sareak izan
ditzakeen helburu politikoekin. 

Sare  horren  helburua proiektu  emantzipatzaile  berritu  baterako  esparru  komunak  sortzea  eta
sakontzea  litzateke,  ezagutza  partekatua,  sareak,  artikulazioa,  ikaskuntzak  eta  ideia  berriak  sortzeko
espazioak eskainiz, demokrazia komunalaren eraikuntzaren aldeko praxi kolektiboa bultzatzeko. Demokrazia
komunala  indartzeko,  garatzeko  eta  orokortzeko  esperientzia  praktikoak  eta  proposamen  teorikoak
hausnartzeko,  eztabaidatzeko,  aztertzeko  eta  sistematizatzeko  gunea  izan  nahi  du;  horrela,  proiektu
emantzipatzaile  komun baten  hegemonia  lortzeko  borroka  ideologikoa  bultzatuko  du,  eta,  aldi  berean,
elkartasun-dinamikak bultzatuko ditu.

Halaber,  herri-hezkuntzako  dinamiken,  ikerketa-taldeen,  erakunde  akademikoen  edo  kultura-
institutuen barruan artikulazio-ainguratzea bilatuko da, betiere ikuspegi osagarri batetik, eta inoiz ez lehen
lan-eremu gisa.

Antolaketa-moduari  dagokionez,  sareak  hainbat  antolaketa-gune,  koordinazio-talde  edo  lan-
batzorde  izan  ditzake  bere  dinamikak  garatzeko,  betiere  bere  jardueraren  beharretara  egokituz.  Sarea
hainbat herrialde eta kontinentetan osatuko litzateke mundu mailan, denboran herrialde, prozesu, kolektibo
eta  pertsona  berriak  integratu  eta  batu  ahal  izateko  asmoarekin,  bere  helburuak  bultzatzeko.  Sarea
dinamizatzen  duten  pertsonek  aktibismo-aingurako  profila  izan  beharko  dute  zenbait  prozesu-dinamika
sozial  eta  kolektibotan,  eta  lehentasuna  emango  zaio  sare  hori  osatuta  eta  osatuta  egoteari,  ikuspegi
antikapitalista argia duten hainbat herri-mugimendu eta mugimendu politikoren laguntzarekin eta parte-
hartzearekin.



Sarearen  toki-izaera  dela  eta,  bi  antolaketa-gune  handi  aurreikusten  dira:  batetik,
nazioarteko/munduko koordinazio-batzorde bat gutxienez, bere balizko sektore-lantaldeekin, eta, bestetik,
sarea nazioko eta eskualdeko espazioetan antolatu eta antolatuko duten eta beren dinamikak garatzeko
autonomiaz jardungo duten sareko talde nazional/lokalak.

Ildo horretan, Sareak lanerako bi noranzkoko formula bat artikulatzeko gai izan behar du, hau da:
maila globalean (diskurtsoak, planteamenduak, proposamenak) edukiak eta dinamikak sortzeko gaitasuna
izan behar du, eta horiek ere baliagarriak izan behar dute talde nazionaletarako eta haien dinamiketarako
tresna  gisa,  eta,  aldi  berean,  gaitasuna  izan  behar  du  talde  nazionalek  egiten  dituzten  proposamenak
jasotzeko, bai dinamika globaletarako, bai munduko beste leku batzuetara transmititzeko ekarpen gisa.

Era berean, Sarearen jarduerarako gida gisa balioko duten lan-ildo komunak definitzea planteatzen
da, bai maila globalean, bai maila lokal-nazionalean. Palanka kolektibo estrategiko moduko batzuk izango
lirateke, eta bakoitzak, bere berezitasuna errespetatuz eta bere borroka-prozesuen beharretara egokituz,
eraikuntza komun horretan ekarpenak egin ahal izango lituzke.

Jarduera-dinamikei  dagokienez,  Sareak  hausnarketarako,  eztabaidarako,  ikerketarako,
prestakuntzarako,  sistematizaziorako,  esperientziak  eta  ezagutzak  trukatzeko,  elkartasunerako,  prozesuei
laguntzeko eta praxi  kolektiboan ainguratutako eduki/diskurtso teoriko eraldatzaileak sortzeko jarduerak
garatuko ditu. 

Sareak  beste  jarduera  mota  batzuk  garatu  ahal  izango  ditu,  egoki  baderitzo.  Bere  jarduera
nagusietako  bat,  ardatz  artikulatzaile  gisa,  urtero edo bi  urtean behin  Demokrazia  Komunalari  buruzko
Nazioarteko  Topaketak/Biltzarrak  egitea  izango  da,  Sarerako  espazio-denbora-tresna  kolektibo  gisa.
Horretarako, 10 urterako plangintza bat landuko da, non zehaztuko diren hurrengo kongresuen datak eta
tokiak, eta herrialde bakoitzeko Sareko taldeak behar adina denbora eta autonomia izango du topaketa
antolatzeko.

Antolatzeko moduari buruz

Sarea  bi  mailatan  egituratuko  litzateke,  haien  artean  modu  malguan  eta  ez-hierarkikoan
koordinatuta.

Maila globala edo nazioz gaindikoa

Sarearen  Batzar  Nagusia. Bi  urtean  behin  egingo  da,  talde  nazionalen  babespean.  Sareko  une
katartikoa izango da, non taldeetako ordezkariak bilduko diren egindako lana baloratzeko eta etorkizuneko
lanaren ildo estrategikoak planteatzeko. Era berean, nazioz gaindiko lantaldeetako ordezkariek zeharkako
topaketak egin ahal izango dituzte, baita sare osoari egoki deritzotena azaldu ere. Une horretan aurkeztuko
da koordinazio iraunkorreko mahaiko kideen txanda.

Koordinazio mahai iraunkorra. Estatuko nodoetako 10/12 pertsonak osatzen dute. Mahai horretako
kideek txandakako izaera izango dute, eta ez dute bi ziklo baino gehiago errepikatzeko gaitasunik izango.
Sarean modu intentsiboagoan aritzeko prest dauden pertsonek osatuko dute mahaia. Koordinazio-mahaiak
une  bakoitzean  sarean  lantzen  ari  diren  gai  guztien  berri  izango  luke,  eta  Batzar  Nagusian  hartutako



konpromiso estrategikoak arrakastaz garatzen direla zainduko luke. Koordinazio-mahaiko ordezkariak izango
dira nazioarteko sareko bozeramaileak eta ageriko aurpegiak komunikabideetan.

Sarearen maila  horretan egokitu beharko da  Sarearen komunikazio-egitura.  Komunikazio-arloko
bizpahiru  adituk osatu beharko dute,  eta  horiek  arduratuko dira  sare  sozialak  kudeatzeaz eta  sarearen
hedapen- eta adierazpen-aukerei buruzko alertari eusteaz.

Nazioz  gaindiko  lantaldeak.  Gai  jakin  bat  lantzeko  interesa  duten  nazio-nodoetako  pertsonek
osatuta, sarearen multzo osoarentzat edo sareko kideen zati esanguratsu batentzat garrantzitsutzat jotzen
den edozein gairi  edo alderdiri  dagokion lana garatzea izango dute helburu.  Talde transnazionalek sare
osoaren eskura dauden materialak eta/edo baliabideak sortzeko gai izan beharko dute.

Maila lokala edo estatu-maila

Lurralde-nodoak. Sareak presentzia duen lurralde bakoitzeko lan espezifikoaren arduradunak izango
dira. Jakina, nodo nazionalak ez du bat etorri behar estatuaren mugekin; aitzitik, kidetasun historikoaren,
antropologikoaren, kulturalaren, politikoaren eta abarren arabera definitu beharko da. Lan-nodo horiek sare
osoak adostutako ardatz politiko/estrategikoak garatzeko ardura izango dute, eta nazioz gaindiko lantaldeen
babesa izango dute. Era berean, lurralde-nodo horietako bakoitzetik lan-taldeen bidez edo, hala badagokio,
Koordinazio Mahai beraren bidez sare osora bideratu ahal izango diren baliabideak sortu ahal izango dira.
Sarearen lan estrategikoa alde batera utzita, lurralde-talde bakoitzak tokian-tokian egoki iritzitako zeregin
guztiak egiteko aukera izango du.

Lurralde-talde  bakoitzak  antolaketa-autonomia  izango  du  bere  zereginak  garatzeko.  Oro  har,
lurralde-nodoa  osatzen  dutenek  lurraldeko  gizarte-,  kultura-  eta  politika-ehunaren  parte  izan  beharko
lukete.

Lurralde-nodoek  beren  esku  hartzeko  espazioko  hedabideetan  eta  foroetan  sarearen  ordezkari
izateko gaitasuna izango dute, eta sarearen komunikazio-egiturarekin adostuko dute egoki iritzitako guztia. 


