Kirjallisuutta
Voit tilata kauttamme muutamia valikoituja pamfletteja ja
kirjoja, ruotsiksi ja englanniksi. Lähetä tilauksesi sähköpostilla
osoitteeseen kommunalismi@gmail.com postiosoitteesi kera.
Postikulut lisätään hintaan.

Social Ecology and Communalism
Murray Bookchin
10 €

Neljä esseetä vuosilta 1989-2002 kiteyttävät
erinomaisesti Murray Bookchinin poliittisen
filosofian. Ne esittelevät hänen ideoitaan
uudenlaisen poliittisen kulttuurin luomisesta
kaupunkilaislähtöisen päätöksenteon pohjalta, sekä tämän
mahdollistavista uusista poliittisista instituutioista.

Toward Climate Justice
Brian Tokar
10 €

Toward
Climate
Justice-kirja
haastaa
päästökaupan myytit ja muut teennäiset
ilmastokriisin ratkaisut kuten uusien ydinvoimaja
biopolttoaineteknologioiden
kehityksen
vastauksena ilmastonmuutosongelmiimme. Kirja erittelee
myös tapahtumia jotka johtivat vuoden 2009 Kööpenhaminan
ilmastokokouksen diplomaattiseen epäonnistumiseen.

Kommunalismen som
politiskt alternativ
Janet Biehl
1€

En pamflett på 30 sidor som sammanfattar
kommunalismens grundidéer. Bygger på
ett föredrag Janet Biehl höll vid den första internationella
konferensen om kommunalism i Lissabon sommaren 1998.

Frihetlig Press: Murray Bookchin
Murray Bookchin
2€

Det sista numret av tidskriften Frihetlig Press.
Innehåller essäerna ”Marxism och anarkism”,
”Anarkosyndikalismens vålnad” och ”Frihetlig
kommunalism”. Per-Anders Svärd har skrivit en inledande
presentation av Murray Bookchin.

Perspektiv för en ny vänster
Murray Bookchin
5€

En samling av Murray Bookchins viktigaste
essäer om direkt demokrati, moralisk ekonomi,
socialekologi och kommunalism. Bland annat
”Vad är socialekologi” och den manifestliknande
”Det kommunalistiska projektet”.

Art as Politics
Adam Krause
10 €

Taide on eriytynyt päivittäisestä elämästämme.
Nykypäivän taiteen tekeminen on laimentunut
pelkäksi kauppatavaran tuottamiseksi sen sijaan
että se rikastuttaisi päivittäistä elämäämme. Kirja
keskustelee keinoista joilla tämä kehitys voitaisiin kääntää ja
kuinka taiteita voitaisiin hyödyntää voimavarana, osana terveitä
ja eloisia yhteisöjä.

The Emergence of
Eco-Decentralism
Janet Biehl
5€

Janet Biehl on parhaillaan kirjoittamassa Murray
Bookchinin elämänkertaa. Tämä pamfletti valottaa
Bookchinin varhaisten ideoiden ja poliittisten näkökulmien
kehitystä; Kuinka hänen yhteiskuntaekologinen ajattelutapansa
kehittyi aiempien ajattelijoiden, etenkin Mumfordin ja
Gutkindin näkökulmista yhteiskunnallisten toimintojen
hajauttamiseen keskittämisen sijasta.

Kommunalismen – En
socialekologisk politik
Janet Biehl
10€

En lättillgänglig och grundlig genomgång av
kommunalismen som politisk filosofi och praktik.
Förutom att ge en historisk bakgrund till idéerna,
presenteras här en rad praktiska råd till den som vill vara med
och bygga en kommunalistisk rörelse.

Vastavalta
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Radikaali kuntapolitiikka
Aktivistit toimivat ruohonjuuritasolla, “kaduilla”, ja perinteiset
vasemmistolaiset perustavat puolueita kerätäkseen valtiovallan
itselleen. Tämä on hyvin yksinkertaistettu näkemys vasemmiston
poliittisesta toiminnasta, mutta ovatko nämä kaksi tapaa todella
ainoita vaikuttamisen keinoja? Entäpä kunnallinen, paikallistason
poliittinen toiminta?
Pohjimmiltaan kunta ja valtio pohjautuvat eri arvoille, ja itse
asiassa kunta voidaan monella tapaa nähdä valtion vastakohtana.
Kansallisvaltion historialliset juuret ovat kuninkaalle keskitetyssä
vallassa ja rakenteeltaan se on hierarkkinen ja elitistinen.
Pohjimmiltaan kansallisvaltio on rakennettu palvelemaan eliitin
pyrkimyksiä johtaa kansaa. Paikallinen hallinto taas on syntynyt
kansalaisten tarpeesta käsitellä yhteisiä aiheita ja nostaa
tarkasteltavaksi tärkeinä pidettyjä asioita.
Kansalaisten
osallistuminen
paikallispolitiikkaan
on historiallisesti ollut aktiivisempaa kuin mitä tänä
päivänä voimme nähdä ympärillämme. Kansalaiset ovat
paikallisesti taistelleet keskusvaltaa vastaan, itsenäisyytensä
puolesta ja oikeudestaan itsehallintoon - joskus jopa
väkivaltaan turvautuen. Ikävä kyllä monet autoritäärisyyttä
vastustavat vasemmistolaiset ovat menettäneet historiallisen
ymmärryksensä kunnan erityislaadusta. Kun monet
anarkismin uranuurtajat, mm. Kropotkin ja Bakunin, syleilivät
kunnallispoliittisen vaikuttamisen tasoa, monet nykyajan

anarkistit tuomitsevat kunnallistason politiikan reformistisena
tai antautumisena “systeemille”.
Kunnassa tai kaupungissa toimiminen sopii kuitenkin hyvin
yhteen valtionvastaisen politiikan kanssa. On selvää, että vain
kunnat, vastakohtanaan valtio, voidaan muuttaa sellaiseksi
suoran demokratian malleiksi, joita me haluamme ajaa: suoraa
demokratiaa, joka pohjautuu ihmisten välisiin kohtaamisiin
naapurustoissa ja asuinalueilla. Valtio on surkastanut
paikallisen itsehallinnon, ja kuntapolitiikasta on tullut
enemmän ammattimaista politikointia ja samalla vähemmän
ymmärrettävää tavalliselle kuntalaiselle. Mutta tämä prosessi
voidaan myös muuttaa. Valtionvastainen kuntatyö voidaan
herättää uudelleen henkiin. Ruohonjuuritason poliittisen
liikkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista tulisikin olla kuntien
vahvistaminen; tuoda niille voimaa valtion ja pääoman
kustannuksella.
Tässä kontekstissa osallistuminen kuntavaaleihin on erittäin
tärkeä asia. Vaalien aikaan ihmiset etsivät vaihtoehtoja ja ovat
yleisesti avoimempia uusille ideoille. Tämä on mahdollisuus
tuoda ideoitamme tunnetummaksi ja esitellä poliittinen
ohjelma, jossa yhdistämme lyhyen aikavälin tavoitteemme
pitkän aikavälin visioon oikeudenmukaisesta, ekologisesta ja
demokraattisesta yhteiskunnasta.
Lyhyen aikavälin vaatimuksemme tulisivat olla radikaaleja,
mutta silti mahdollisia olemassa olevan järjestyksen puitteissa.
Niihin voisi sisällyttää esimerkiksi verovaroilla maksetun
julkisen liikenteen, yksityistämisen lopettamisen ja jopa
pyrkimyksen tuoda uudelleen kunnan omistukseen talouden
osia, jotka ovat valuneet yksityisomistukseen. Tosin ohjelman
painotus tulisi olla keinoissa, millä tavoilla kunta voidaan
uudelleen demokratisoida ja avata se ihmisten suoralle
vaikuttamiselle ja osallistuvuudelle. Se voisi esimerkiksi
vaatia osallistuvan budjetin käyttöönottoa Brasilian mallin
mukaisesti.

Esittämällä minimivaatimuksemme ja näkemyksemme
tässä järjestyksessä, voimme saada kansalaiset pohtimaan
radikaaleja ideoita ja ymmärtämään niiden mahdollisuudet.
Vaalikampanjan tiedottavaa hyötyä ei tulisi aliarvioida. Ennen
kuin liikkeemme on kasvanut tarpeeksi suureksi, niin että
huomattava osa väestöstä kannattaa asiaa, tämä on itse asiassa
tärkein lopputulos vaalikampanjalle. Mutta tärkein syy asettua
ehdolle on kuitenkin mahdollisuus tulla valituksi, ja käyttää
tätä voimaa toteuttaaksemme vaatimuksemme.
Osa anarkisteista väittää että valta on hävitettävä kaikilla
tasoilla, niin kunnallisella kuin valtiollisellakin. Mutta valtaa
itsessään ei voida hävittää. Suuret päätökset yhteiskunnan
toiminnasta tehdään kuitenkin jossakin. Kysymys ei siis ole siitä
miten hävittää valta, vaan minkälaisissa järjestelmissä valtaa
käytetään. Kommunalisteina vastauksemme on, että vallan
tulisi löytää kotinsa asuinympäristöjen kansankokouksista,
joihin kaikki saavat osallistua. Kuntapolitiikassa olisi
mahdollisuus vallan siirtämiseen kunnanhallinnosta ”alas”
kansankokouksille.
On historiallisesti todennettavissa että valtio on
korruptoituva, ja se näyttää imevän kaiken potentiaalin
ihmisistä jotka asettuvat vallan kahvaan, mutta sama ei
välttämättä päde kuntatasolla. On olemassa monia esimerkkejä

vallankumouksellisista, jotka ovat pysyneet uskollisina
periaatteilleen osallistuessaan kunnan päätöksentekoon.
Emiliano Zapata Meksikossa ja Nestor Makhano Ukrainassa
ovat esimerkkejä tästä. Korruption riski on todellinen, mutta ei
täysin mahdoton välttää.
Joten kun kommunalistit osallistuvat kuntavaaleihin,
se ei ole “systeemille” antautumista tai parlamentarismin
hyväksymistä. Ennemmin ehdolle asettuminen tulisi nähdä
protestina valtiota ja epädemokraattisia parlamentaarisen
järjestelmän piirteitä vastaan. Osallistumme kuntavaaleihin
mitelläksemme vallasta valtion kanssa, vetääksemme sitä
alas kohti kuntia, ja yhä edelleen kohti asuinalueiden uusia
demokraattisia foorumeja. Osallistumme kuntavaaleihin
näyttääksemme, että toisenlainen politiikka on mahdollista
-politiikka joka pohjaa vakaumukseen että ihmiset kykenevät
hallitsemaan itseään solidaarisesti, ottaen huomioon toiset
ihmiset, tulevat sukupolvet ja ekosysteemin.
Teksti: Svante Malmström
(Suom. Outi Vänskä)

Kommunalistit kokoontuivat Suomessa
Kommunalistien pohjoismainen kokoontuminen
Turussa 26-28. elokuuta 2011
Elokuussa 2011 aktivisteja Suomesta, Ruotsista, Virosta ja
Norjasta kokoontui Turussa Aurinkotehtaalla vaihtaakseen
ideoita ja vahvistaakseen yhteisiä verkostoja ja keskinäisen tuen
muotoja.
Kolme päivää oli omistettu kokemusten jakamiselle ja
keskusteluille siitä, kuinka luoda kiinteämmät suhteet eri maiden
ryhmien välille ja tarpeesta yleisen kommunalistisen poliittisen
ohjelman aikaansaamiseen. Tämä oli vuositapahtumien sarjan
ensimmäinen ja jäseniä Kommunalistien liitosta, Demokratisk
Omställningistä (Ruotsi) ja New Compassista (Norja) oli läsnä
tapaamisessa.
Perjantaina keskityimme pääasiassa esittelemään järjestöjä
ja päivittämään yhteiskuntaekologisen ja kommunalistisen
liikkeen nykytilannetta sekä paikallisella että globaalilla
tasolla. Teimme myös SWOT-analyysin kommunalismista
Pohjoismaissa. Tämä jatkui lauantaina ennen luentoa ja
työpajaa “Kommunalisesta ohjelmasta”. Luennon jälkeen
ryhmä keskusteli ja otti muutamia askelia kommunalistisen
ohjelman kehittämiseen. Prosessi oli lupaava, vaikka aikataulut

rajoittivatkin sitä. Lauantai-iltana osallistujat lähtivät
kaupunkikierrokselle Turun sydämeen.
Viimeisenä päivänä Kommunalistien liitto järjesti
avoimen ta-pahtuman nimeltä “Grassroots activism for a
new society”, - Turun Kirjakahvilan isännöimänä - joka
esitteli kommunalismin perusideoita laajemmalle yleisölle.
Yleisö osallistui keskusteluun paikallisesta nykytilanteesta
tarkastelemalla
Turkua
pääkohtee-naan.
Tapatuman
seurauksena pienempi ryhmä turkulaisia osallistui uuden
kommunalismia käsittelevän opintopiirin perustamiseen.
Kokoontuminen
päättyi
yhteiseen
tuntemukseen
osallistujen kesken siitä, että olemme uudelleenrakentamassa
ja vakauttamassa kommunalistisia rakenteita ja yhteistyötä
Pohjoismaissa. Tapaaminen oli erittäin rohkaiseva ja
odotamme innolla toi-mintamme lisääntymistä eri yhteisöissä
ja organisaatioiden välillä seuraavaan Kommunalistien
tapaamiseen, joka pidetään Ruotsissa 2012, asti.
Teksti: Kristian Widqvist
(Suom. Mikko Miettinen)

le
l
a
i
t
a
r
k
o
m
e
d
i
s
e
Säästä ään

S

ain taas kuulla ihan tarpeeksi vaalien alla siitä,
kuinka äänestämättömyydelläni presidentinvaaleissa
halveksin demokratiaa ja kuinka en ymmärrä
äänestämisen olevan ”kansalaisvelvollisuus”. Näiden
kommenttien laukojat ovat lähes poikkeuksetta
kiinnostuneita ”politiikasta” vain siihen aikaan, kun
vaalisirkus on keltaisen median ykkösaiheita. Muulloin
kiinnostus yhteiskunnalisiin asioihin on lähes olematonta.
Vaikka presidentin valtaoikeudet Suomessa ovatkin
suppeat, en tietenkään väitä, että on sama kuka virkaa hoitaa.
Ehkä Haavisto olisi ollut pienempi paha kuin Niinistö. Jos
kuitenkin olen periaattellisesti valtiojärjestelmää vastaan
ja siten myös presidentin toimea vastaan, ei ole oikein
äänestää. Monet ihmiset kannattavat suoraa demokratiaa,
mutta silti osallistuvat parlamentarismiin yleensä sen takia,
että pitävät suoraa demokratiaa epärealistisena tai liian
kaukaisena maalina. Sillä aikaa voi ja pitääkin siis osallistua
valtion tarjoamiin keinoihin edes leikkiä kansalaista.
Status quo näyttää monille lähes järkähtämättömälle
sen kriiseistä huolimatta. Ei edes yritetä ajatella, mitä
orastavia mahdollisuuksia tai historiallisia esimerkkejä
vallankumouksellisista poliitikan muodoista, joita voisi
kehittää ja radikalisoida. En väitä, että juuri nyt on
olemassa vallankumouksen mahdollisuus esimerkiksi
Suomessa. Liike, joka vaaditaan sellaisen toteuttamiseen
puuttuu lähes kokonaan.
Mutta kyse ei saa olla siitä, että valitaan opportunistisesti
toimintamallit, jotka ovat kyseisellä hetkellä ”realistisia”.
Liikkeen rakentaminen ei tapahdu päivässä, ei edes
viikoissa, vaan vuosissa.
Meillä ei ole varaa unohtaa historian opetuksia
kansanliikkeiden neutralisoitumisesta parlamentarismin
houkutuksien takia. Voimme välttää useita harha-askelia
-tuskin tietenkään kaikkia-, jos opiskelemme huolella
vallankumouksien ja erilaisten kansanliikkeiden historiaa.
Teksti: Mikko Miettinen

Tarvitsemme apua kääntämiseen
ja oikolukemiseen!
Jos osaat suomentaa ja oikolukea, voit olla meille suureksi
avuksi! Meillä on useita keskeneräisiä kommunalistisen
teorian käännöksiä (englannista suomeksi), jotka
haluaisimme saada valmiiksi ja julkaista.

... ja levitykseen!
Jos et ole kiinnostunut kääntämisestä etkä oikolukemisesta, voit silti auttaa meitä. Ole osana
verkostoamme ja auta levittämään Vastavaltaa ja muita
materiaalejamme kotikaupungissasi tai naapurustossasi!
Ota yhteyttä: kommunalismi@gmail.com

Kommunalistien liitto

on ruohonjuuripoliittinen järjestö, jonka tarkoituksena on levittää suoran demokratian ajatuksia ja
kehittää näitä edelleen. Päämääränä on kommunalistisen liikkeen luominen Suomessa. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi järjestö opiskelee yhteiskuntaekologian ja kommunalismin aatteita ja kouluttaa
edelleen muita. Keskinäinen rohkaiseminen aktiiviseen kansalaisuuteen, vallan takaisinottaminen
ja sosiaalisten hierarkioiden murtaminen ovat toiminnan kulmakiviä. Toimintansa tukemiseksi
järjestö pyrkii ensisijaisesti muodostamaan eri kaupunkeihin paikallisia ryhmiä, jotka mahdollistavat
paikallisen toiminnan ja tulevaisuudessa laajemman järjestäytymisen. Toimintaa on tällä hetkellä
pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.
Ota yhteyttä: kommunalismi@gmail.com

www.kommunalismi.net

