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Commonsfest 2015- Για τη Συλλογική Διαχείριση των Κοινών Πόρων
Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 2 επιτυχημένες διοργανώσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης , το 3o
Φεστιβάλ των Κοινών (CommonsFest) τη φετινή χρονιά μετακομίζει στην Αθήνα, και
πραγματοποιείται στις 15 17 Μαϊου, στην Ένωση Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134 στο Θησείο.
Τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα δυναμικό παγκόσμιο κίνημα για τα Kοινά αναδύεται σε πληθώρα
διαφορετικών πτυχών της κοινωνικής ζωής. Διεκδικεί νέους ορισμούς για την αξία τόσο σε οικονο μικό
όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο, ανασυνθέτοντας τη δημόσια σφαίρα με τρόπους όπου η συλλογική
δράση συμπορεύεται με την διατήρηση της προσωπικής αυτονομίας.
Τα Κοινά, αποτελούν συστήματα διακυβέρνησης όλων αυτών που κληρονομήσαμε ή παράγου με μαζί .
Συνιστούν πρακτικά παραδείγματα συνεργασίας και συμμετοχής για τη διαχείριση διαφορετικών
πόρων ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες πέρα απ' το κράτος και την αγορά. Αφορούν
στους φυσικούς πόρους που έχουμε ηθική υποχρέωση να παραδώσου με αναλλοίωτους στις
μελλοντικές γενιές, αλλά και στα δημιουργήματα της συνεργασίας μας που αποτελούν κοινό κτή μα .
Από τις τέχνες, τη γνώση και την επιστήμη, μέχρι το λογισμικό και το διαδίκτυο.
Στην Ελλάδα της κρίσης, τα Κοινά αποτελούν ένα νέο υπόδειγμα οργάνωσης και δράσης που εμπνέει
διαφορετικές ομάδες που λειτουργούν πρωτοβουλιακά και αυτοοργανωμένα.
Το Φεστιβάλ των Κοινών δείχνει το δρόμο για να δημιουργήσουμε τον κόσμο που θέλουμε μέσα στον
κόσμο που θέλουμε να ξεπεράσουμε!
Στο 3ο Φεστιβάλ των Κοινών θα παρουσιαστούν οι πρακτικές, οι εμπειρίες και τα τεχνή ματα των
κοινοτήτων και θα συζητηθεί η επέκταση των Κοινών σαν ένα βιώσι μο υπόδειγ μα κάλυψης των
ανθρώπινων αναγκών. Θα ανιχνευθούν οι συνέργειες και θα επιδιωχθεί η ενίσχυση της δικτύωσης και
της συμπόρευσης ανάμεσα στις κοινότητες, τα κοινωνικά κινήματα και τους αναδυόμενους φορείς της
κοινωνικής οικονομίας στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης των Κοινών.
Το Φεστιβάλ πλαισιώνεται από 40 ομιλίες από επιστήμονες, ακτιβιστές και εκπροσώπους κινημάτων
που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ανοικτού λογισμικού, της ανοικτής και συμμετοχικής γνώσης ,
της φυσικής δόμησης, των αστικών κοινών χώρων, και πρωτοβουλιών που υιοθετούν πρακτικές
ομότιμης παραγωγής, αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης, όπως το Πελίτι, η ΒΙΟΜΕ , η Κίνηση 136
για το νερό, τα κοινωνικά ιατρεία Θεσσαλονίκης και Ελληνικού, και το hackerspace.gr.
Στο CommonsFest 2015 θα μιλήσουν ο ιδρυτής του κινήματος του ελεύθερου λογισμικού Richard
Stallman, και οι οικονομολόγοι Massimo De Angelis και Pat Conaty.
Επιπλέον θα φιλοξενηθούν 12 εργαστήρια και συζητήσεις γύρω από εξειδικευ μένα ζητή ματα όπως η
ασφάλεια και ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο, η νομισματική μεταρρύθμιση, οι πρακτικές αστικών Κοινών
και ο ρόλος των γυναικών στα Κοινά.

Τελος, στο φεστιβαλ θα λειτουργεί έκθεση με τεχνήματα κοινοτήτων ανοικτού σχεδιασ μού που
βασίζονται στο ελεύθερο λογισμικό και την ανοικτή γνώση.
Το φεστιβάλ κλείνει καθημερινά με ζωντανή μουσική, χιπχοπ, rock, δημοτικά και ρεμπέτικα και η
είσοδος είναι ελεύθερη.
Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι αναρτημένο εδώ:
http://commonsfest.info/festivaltonkinon2015/programmacommonsfests2015/
Επικοινωνία:
http://commonsfest.info/

