Jornadas Ecossocialistas
As Jornadas Ecossocialistas têm a sua estreia em Lisboa, no dia 17 de novembro,
com a participação de Tadzio Mueller – politólogo e ativista climático da
Fundação Rosa Luxemburgo – e com o Extinction Rebellion Scotland – a
delegação que pôs em causa o não posicionamento anticapitalista do XR. E com
João Costa, ativista da Climáximo e organizador do Camp-in-Gás.
O movimento por justiça climática encontra-se hoje num período determinante.
Movimentos como o Extinction Rebellion trouxeram às ruas milhares de pessoas,
um pouco por toda a Europa, dispostas a pôr a sua própria vida em jogo, sem
qualquer medo das consequências, com a consciência de que, mesmo assim, todos
os nossos esforços são insuficientes num combate eficaz às alterações climáticas e
é necessário uma resposta governamental urgente.
Já o movimento Fridays for Future, um movimento estudantil mundial sem
precedentes, ocupa as ruas com milhões de estudantes nas capitais europeias,
exigindo transição energética e justiça climática para os 99%.
Ao mesmo tempo temos os cientistas a alertar para a emergência climática em
que nos encontramos e líderes indígenas que nos têm vindo a alertar para as
atrocidades provocadas nos seus territórios e para os assassínios de que os seus
povos têm sido alvo. Sabemos também que são os que menos culpa têm no caos
climático que vivemos que são os mais afetados.
A desobediência civil tem sido a resposta dada em vários pontos da Europa desde
o Ende Galende, ao Venice Climate Camp ou ao Camp-in-Gas. Nesta sessão
propomos discutir estas mobilizações e formas de organização internacionais e as
suas articulações.
Pretendemos igualmente fazer uma sessão de trabalho posterior para pensarmos
formas de articulação, de organização e mobilização ativista em Portugal e
Internacionalmente.
Por fim, jantamos pelas 20h. A ementa será vegana e terá lugar na sede concelhia
de Lisboa, Rua de São Bento, 694. Inscreve-te no link em baixo para o Heráclito
saber se conta contigo e com quem trouxeres.

Inscreve-te

aqui

:

https://forms.gle/CKJMt5VBgp6EkvKQA

