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¡Demokrazia erreala Orain! lelopean deitutako maiatzaren 15eko  

lehenengo manifestaldiaren ondoren kanpaldi asko egon dira gure 

plazetan. Milaka eta milaka  hiritar antolatu eta kalera irten dira protesta 

egin eta beraien sumindura erakustera. Eklosio sozial hau bizitza 

publikoan sartu da bat- batean, alde batetik sistema politiko oligarkikoaren 

erantzun gisa eta bestetik krisiak areagotutako bizi  baldintza gogorrak 

eragindako ondoezaren ondorioz.

Mugimendu honek herritarrek komunean duten errealitate eta ideia asko 

ipini ditu agerian: parlamentuak botere finantzarioen menpeago daudela 

ordezkatzen dituzten herritarrengan baino, hirritarrek geroz eta gutxiago 

sinesten dutela klase politikoan eta 15 M indar ikaragarria duen gorputz 

sozial bat bezela azaleratu dela, aukeraz beteriko ziklo berri bat irekiz.

15 Mk  hiritarren eskutik kanpo ziruditen eztabaida aukera berriak ekarri 

ditu. Hemendik eztabaida honetan lagundu nahi dugu eta mugimendu 

honek mahai gainean utzi dituen gai batzuei buruz hausnarketa egin. 

Honela, daukagun demokraziari buruz hitzegingo da, partaidetzari buruz, 

mugimendu sozial honen espresio berriei buruz eta baita demokrazia 

partehartzaileari buruz.

Jardunaldi hauek 15 Mko mugimenduak eta Donostiako udaletxeko 

Lankidetza eta Giza Eskubideko atalek elkarlanean antolatu dituzte. 



Hitzaldi honekin kolektiboki hausnartu nahi dugu demokrazia eta hiritarren 

partaidetzari buruz ( bere helburuak, ereduak, prozesuetan parte hartzen 

duten eragileak, eta abar) eta baita politika publikoen kudeaketan  

partaidetza klabeak txertatzeko aukeraz ere. Honela herritarrek eta 

administrazioek daukaten papera berraztertuko da, gure inguruan garatu 

diren partaidetza esperientzia ezberdinak azalduz.

Mercé Cortina - Parte Hartuz: EHUko ekonomia aplikatuko irakaslea 

da. Parte Hartuz EHUko profesional ezberdinez osaturiko ikerketa 

eta formakuntza talde kontsolidatua da. Euskal Herrian demokrazia 

partehartzailea prozesuak eta esperientziak  bultzatzen dituen elkartea 

da ere. 

Eguna: azaroak 3

Lekua: San Telmo Museoko Ekitaldi Aretoan

Ordua: 19:00



Sevillako 3.000 biztanleko herri honek ibilbide luzea 

egin du borrokan Marinaleda antolamendu politiko 

eta sozial bereziko herri bihurtzeraino. Marinaledan 

kooperatiba bateko gerenteak administrari batek 

beste kobratzen du. Etxebizitza bat eduki daiteke 

hilean 15 euro ordainduz. Udaletxeak lurra publiko 

bilakatu du, eta sistema autogestionatu eta 

biltzar-bidezko baten bitartez lursailak uzten ditu 

autoeraikuntzarako.

 

Rivas-Vaciamadrid 75.000 biztanle inguruko hiri 

madrildarra, berezitasun batzuk dituena bere kudeaketan, 

batez ere, parte hartzeari eta iraunkortasunari 

dagokienez. Udalerri berezia da, arazo ekologikoekiko 

oso sentibera, jasan duen hedadura urbanistikoaren eta 

ingurumenaren hondamenaren ondorioz.

Juan Manuel Sánchez Gordillo Marinaledako alkatea da 1979tik. 

Langile-borrokarekin oso lotuta egon da beti. Bere eginkizun politikoa Historia 

irakasle lanarekin batera uztartzen du.

Pedro del Cura Sánchez, Pedagogo eta Gizarte Hezitzailea, Rivas-Vaciamadrideko 

Gizarte Ekintza, Berdintasuna eta Partaidetza arloko alkateordea, eta 2003tik Ezker 

Batua-Berdeak taldearen gobernuko zinegotzia da.

Eguna: azaroak 8

Lekua: Donostiako Udaletxeko Pleno Aretoan

Ordua: 19:00



Hitzaldi, dinamika, erakusketa, antzerki eta ikus-entzunezkoen bitartez 

Donostiako 15M plataformak mugimendu horren sorreraz hitz egingo 

digu, bizi duen momentuaz eta daraman norabideaz. Demokrazia parte-

hartzaileak funtzionatzen duen lekuetako esperientziak aztertuko dira, 

hauteskunde sistemaz hitz egingo da, eta baita gaur egungo demokraziari 

buruzko arazoez ere.

Egitaraua

 10:30 - 11:00 Aurkezpena

 11:00 - 14:30 Azterketa eta eztabaida: demokrazia parte-hartzailearen 

adibideak.

Hördur Torfason: abeslaria, aktorea eta Islandiako “Iraultza 

ixila”-ren ekintzaile ezagunenetarikoa. Matxinada horrek 

gobernuaren dimisioa, finantza botereen berritzea eta 

konstituzioaren erreforma behartu zituen.

Jon Aguirre Such: arkitekto-urbanista, Demokrazia erreala 

ORAIN! plataformako kidea, 15M herri-mugimendua deitu 

eta sortu zuen taldeko kidea.2007an Paisaje Transversal 

sortu zuen, hiri eta lurraldeko kudeaketa eta esku-

hartze eredu berriak lantzen dituen taldea, zeharkako 

diziplinartekotasun, hiri-ekologia, herritarren partaidetza 

eta tresna digitalen ikuspegitik.

Jesús Bengoetxea: gizarte hezitzailea eta antropologoa, 

Brasilgo MST -Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra-ri buruz hitz egingo du.

 14:30 - 16:00 Bazkaria. Indoamerica elkartearen laguntzarekin.

 16:00 - 18:30 “Demokrazia eraiki” dinamika. Helduei zuzenduriko 

mahai eta rol jokoa. Demokraziaren kontzientzia aktiboa 

eskuratzeko ariketa praktikoa.



Egitaraua

 18:30 - 21:00 Hitzaldia: Agustín García Calvo eta Isabel Escudero.

Agustín García Calvo: dramagilea, saiakera-idazlea 

eta filosofoa da. Diktadura frankistak irakaskuntzatik 

kanporatu zuen, eta gero Parisen erbesteratua zegoela 

irakasle izan zen Lilleko Unibertsitatean. Unibertsitate 

konplutensean ikastaroak eman ditu 1997 arte. Madrileko 

talde linguistikoaren partaide izan da eta tribuna 

publikoan prentsa jeneralistan artikulugile aritu da. 

Isabel Escudero Ríos: Madrileko Unibertsitate 

Konplutenseko eta UNEDeko irakaslea izan zen. Bere 

lan poetikoa eta jendaurreko irakurketa izan da bere lan 

publikoaren adierazpenik jarraikiena. Bere pasioa poesia 

da, eta bere bizitzaren zati handi bat hari eskaini dio. 

 21:00  - 22:00 “Historia del zoo” Antzerkia. Edward Albee.

 22:00  - 23:00 Festaren amaiera

Egun osoan zehar

15Mri buruzko Erakusketa; atal ezberdinak (esaldiak, argazkiak, 

emanaldiak, umorea). Proposamenak, irizpideak eta ondorioak jasotzeko 

arbelak eta taulak.

Data: azaroak 5  ·  Lekua: Boulevard · Ordutegia: 10:30 – 23:00



Alde batetik15 Mren eta bestetik Kukutza Gaztetxea III-ren praktikak 

konparatzeak status quo-a zalantzan jartzen duten mugimenduen 

ahalmenak eta mugak aztertzeko aukera emango digu. Eta bide batez, 

protesta kolektiboak geldiarazi edo deuseztatzeko instituzio publikoek 

ematen dituzten erantzun ezberdinak ulertu ahal izango ditugu.

Honela, Kukutzaren adibideak, 15Mkoarekin alderatuz, auzoan errotzeak 

eta antagonismo sozio-ekonomikoaren konkrezio praktikoak jardute 

eraldatzaile berriak legitimatzeko duen garrantzia islatzen du.

Era berean, agintarien erantzunak sistema demokratiko ordezkatzailearen 

mugak adierazten ditu, eta batez ere, gure garaian geroz eta handiagoa 

den kontraesana bistaratzen du, hots, gizartearen legitimazioa eta 

instituzioen legalitatearen artekoa.

 

IGOR AHEDO Errekaldeko Bizilagunen Elkarteko partaidea da, EHUko 

Zientzia Politikoko irakaslea eta Parte Hartuz-eko Demokrazia Parte-

hartzaileari buruzko ikerketa taldeko partaidea. 

Eguna: azaroak 15

Lekua: San Telmo Museoko Ekitaldi Aretoa

Ordua: 19:00


