GRUPS D'ESTUDI DE DEMOCRÀCIA INCLUSIVA (DI)
Proposta de funcionament i programa
Aquesta és una proposta de funcionament i programa pels Grups d'Estudi de Democràcia Inclusiva
(GEDIs) del curs 2010-2011. Ha estat concebuda per proporcionar un coneixement ampli dels
continguts, donant lloc a que els participants aprenguin colectivament i comparteixin les seves
reflexions. Evidentment, cada grup d'estudi és autònom per gestionar el seu propi
desenvolupament i funcionament, modificant aspectes d'aquesta proposta si ho troba escaient.
FUNCIONAMENT
Objectius
La participació en un GEDI proporciona l'oportunitat d'assolir els següents objectius:
•

•

Conèixer la perspectiva i el projecte de la Democràcia Inclusiva (DI), reflexionant i
aprenent col·lectivament, compartint dubtes, idees i qüestions, i conèixent a altres
persones interessades en aquests plantajemants.
Contribuir activament a la transició cap a una Democràcia Inclusiva participant, després
de la formació bàsica del GEDI, en el Grup d'Acció de Democràcia Inclusiva (GADI) de
Catalunya o creant un nou grup d'acció.

Continguts
El curs consta de tres mòduls que s'estructuren anàlogament als capitols del llibre més recent i
concís on s'exposa la proposta de la Democràcia Inclusiva: "La crisi multidimensional i la
Democràcia Inclusiva" (Takis Fotopoulos, 2005). En el primer mòdul s'estudia la perspectiva
política-històrica-econòmica-social plantejada per la Democràcia Inclusiva, que analitza les
dinàmiques del sistema d'organització social establert que han conduït a l'actual crisi
multidimensional (econòmica, ecològica, social i política). En el segon mòdul, s'estudia el
projecte per a una nova forma d'organització social realment ecològica i democràtica, així com
la transició cap a aquesta. En el tercer mòdul s'aprofundeix en la proposta de la DI a través dels
seus desenvolupaments teòrics més recents i la lectura de diversos articles, escrits per
Fotopoulos o altres, que els participants poden escollir en funció dels seus interessos.
Periodicitat
Per tal que els participants puguin assolir una visió completa de la proposta de la DI i tenir temps
d'aprofundir i debatre sobre alguns temes específics amb una certa continuïtat, es proposa una
periodicitat d'un cop a la setmana, exceptuant períodes de vacances. El dia i hora de reunió
setmanal serà escollit col·lectivament per cada grup a la primera sessió en funció de la
disponibilitat dels seus integrants.
Durada
És recomanable que les sessions dels GEDIs durin al voltant de dues hores. El primer mòdul dura
dos mesos, el segon mòdul un mes i tres setmanes i el tercer mòdul té una durada indefinida en
funció de les temàtiques que es desitgin tractar.
Metodologia
Hi ha diverses formes de portar a terme les sessions dels GEDIs. Heus aquí dues propostes:

1) Una possible forma és designar per cada sessió una o més persones responsables
d'explicar el contingut de la sessió, conduir la classe i preparar possibles exercicis de

comprensió i dinàmiques de debat. Al principi de curs les diverses sessions es
distribueixen entre els participants, de manera que en cada sessió hi hagi almenys un
responsable. Per cada sessió, tots els participant s'haurien de llegir el capítol
corresponent, però el responsable se l'hauria de preparar i estudiar especialment, donat
que s'encarregarà d'exposar el contingut i estimular la reflexió col·lectiva.
2) Una altra possible forma d'organitzar les sessions, que requereix més implicació de tots
els membres del grup, és mitjançant una dinàmica de preguntes-resposta. Tots els
participants llegeixen un capítol i, uns dies abans de la sessió del GEDI, formulen una
pregunta sobre la temàtica que s'hi desenvolupa. Cada participant envia la seva pregunta
a un dinamitzador del grup que posteriorment s'encarregarà de repartir-les de nou, de tal
manera que cada participant rebi, via correu electrònic, una pregunta formulada per un
company. Aixi, cada participant ha de contestar per escrit o pensar la resposta abans de
la propera sessió, moment en el qual exposarà la pregunta que li ha estat formulada i la
resposta que li dóna, i a partir d'aquí es generarà, si s'escau, la reflexió col·lectiva sobre
el tema. El tipus de pregunta pot ser molt variat, emplaçant a elaborar anàlisis, resumir
continguts, definir conceptes, traçar relacions, posar exemples, aportar opinions,
investigar fonts, ampliar argumentacions, etc.
Compromís
El curs és completament gratuït i autogestionat, però òbviament, no seria bó que això es traduís
en inconstància o poca seriositat per part de cap dels participants. Per tant, els participants,
mentre estiguin fent el curs, assumeixen el compromís d'assistir a la major part de les sessions i
fer la major part dels exercicis proposats, doncs aquesta serà la manera de poder aprofitar les
sessions per tal de reflexionar, debatre i aprendre col·lectivament.
PROGRAMA
SESSIÓ

TÍTOL

1

Presentació del grup i del
llibre

DATA

CONTINGUT
-Presentació dels participants i de la
proposta de funcionament i programa.
Presa de decisions logístiques i
metodològiques, etc.

PART I: L'ACTUAL CRISI MULTIDIMENSIONAL
2

3

4

5

L'emergència del sistema
actual
(cap.1)

Formes de modernitat
(cap.2)

- Capitalisme o economia de mercat?
- El pas a la modernitat
- El sorgiment de l'economia de mercat
- L'emergència de la “democràcia”
representativa.

-Modernitat liberal, estatista i
neoliberal

La internacionalització de
l'economia de mercat
(cap.3)

- La globalització neoliberal
-L'estat en la modernitat neoliberal
-La nova elit transnacional

La globalització i l'Esquerra
(cap.4)

- L'Esquerra reformista i la Globalització

- El mite de la globalització com una
ideologia
- La globalització com un "Imperi"
6

L'economia de creixement i la
ideologia de creixement
(cap.5)

-El sorgiment de l'economia de
creixement
- L'economia de creixement capitalista i
socialista
- Economia de creixement i ideologia de
creixement
- Concentració: el resultat inevitable de
la dinàmica de l'economia de mercat

7

Causes de l'esfondrament del
projecte socialista
(cap.6)

-El declivi del socialisme estatista
- Les causes del col·lapse del
“socialisme real”
- Les causes del declivi de la
socialdemocràcia

8

El fracàs ecològic de
l'economia de creixement
(cap.7)

- La fi de la ideologia de creixement
- El fracàs ecològic de l'economia de
creixement
- La dimensió ecològica del
“desenvolupament”

9

El fracàs de l'economia de
creixement al Sud
(cap.8)

-L'economia de creixement i el
“desenvolupament”
- L'auge i la caiguda de l'economia de
creixement al Sud
- Cap a una nova divisió “Nord-Sud”
- Desenvolupament o democràcia?

10

Les dimensions de la crisi
multidimensional
(cap. 9)

11

Hi ha alguna sortida a la crisi?
(cap.10)

- La dimensió econòmica
- La dimensió política
-La dimensió cultural
– La dimensó ideològica
- La dimensió ecològica
- La resposta liberal: més
mercantilització
- La resposta socialista: enfortir la
“societat civil”
- La necessitat d'un nou projecte
alliberador

PART II: UN NOU PROJECTE ALLIBERADOR
12

El significat de democràcia
(cap.11)

- Què és la democràcia?
- La concepció Atenesa de la
democràcia
- La concepció Liberal de democràcia
- La concepció Marxista-Leninista de
democràcia
- Les concepcions de la democràcia

"radical"
13

Els fonaments del nou
projecte alliberador
(cap.12)

14

Democràcia política directa
(cap.13)

15

Democràcia econòmica
(cap.14)

16

Els altres elements de la
Democràcia Inclusiva
(cap.15)

17

Estratègies de transició i el
projecte de la Democràcia
Inclusiva
(primera part cap.16)

- Quin és el fonament de la llibertat i la
democràcia?
- Cap a un racionalisme democràtic
- El significat de democràcia política
- Democràcia confederal
- Els atacs a la democràcia directa
- El significat de democràcia econòmica
- Un model de democràcia econòmica
- Autodependència demòtica
- Propietat demòtica dels recursos
productius
- Assignació confederal de recursos
- Democràcia en l'àmbit social
- Democràcia ecològica
- Una concepció democràtica de la
ciutadania
- Avaluació crítica de les diverses
estratègies de transició pel canvi social
radical que han estat proposades en el
passat o més recentment:
-Estratègies no sistèmiques:
socialdemòcrata, societària civil,
política postmoderna de reforma
-Estratègies anti-sistèmiques: socialista
estatista, de guerrilla, socialista
llibertària, municipalisme llibertari
-Estratègies intermèdies:estil de vida,
acció directa

18

Estratègies de Transició i el
projecte de la Democràcia
Inclusiva
(segona part cap.16)

- Una estratègia per a la transició a una
Democràcia Inclusiva confederal
- El subjecte emancipador
- Un nou tipus de política i
d'organització política
- La transició a una democràcia política,
econòmica, social, ecològica

PART III: APROFUNDIMENT (a completar amb altres sessions en funció dels interessos)
19

Desenvolupaments teòrics
recents del projecte de la DI
(I)

20

Desenvolupaments teòrics

- Teoria de classe i postmodernisme.
- Una nova teoria alliberadora de la
ètica i la Paideia.
- Delineant el Racionalisme democràtic
- La “neutralitat” i “l'autonomia” de la
ciència i la tecnologia.
- Teoria de la Globalització

21

recents del projecte de la DI
(II)

- Discussió sobre els principals aspectes
de la globalització (econòmica, política,
cultural, social i ecològica) que van ser
analitzats a "Hacia una Democracia
Inclusiva"

Desenvolupaments teòrics
recents del projecte de la DI
(III)

- Declivi dels antics moviments
antisistèmics i integració dels “nous”
moviments socials dins el Sistema
- Distinció de la DI d'altres projectes
radicals (projecte d'autonomia,
Municipalisme Llibertari, Economia
Participativa, Decreixement i moviment
d'ecoviles).

Més info:
www.democraciaincluisva.org
info@democraciainclusiva.org

