הזמנה לכנס בינלאומי:

מפגש עם פעילי מחאה מהעולם
המכללה החברתית כלכלית וקרן רוזה לוקסמבורג מזמינות אתכם למפגש ייחודי ומעשיר עם פעילי מחאה
מובילים מרחבי העולם .המפגש יאפשר לפעילי המחאה בישראל ובעולם לשתף ,ללמוד ולפתח קשרים בין
תנועות המחאה העולמית .אורחי המפגש הם מאט רנר מאוקיופיי ארה"ב ,גולנרה אייטובה מתנועת המחאה
הרוסית ,מרגריטה טסומו מתנועת המחאה ביוון ומיגל ארנה קאטניה מתנועת המחאה בספרד ה.M15-
ביום חמישי ה 21.6-יתקיים כנס בבית סוקולוב ברחוב קפלן  4בת"א שיכלול פאנלים בהשתתפותם של האורחים
מחו"ל ,ולמחרת ביום שישי ה 22.6-יתקיים יום עיון שיכלול כיתות אמן עם כל אחד מהם וסדנאות נוספות
בסמינר הקיבוצים דרך נמיר  149בתל אביב .הכניסה פתוחה לציבור הרחב בחינם.
כנס ביום חמישי ה 21.6-בבית סוקולוב
מנחה :העיתונאית לינוי בר גפן
 15:00התכנסות
 16:00דברי פתיחה
אנגליקה טים  -מנהלת נציגות קרן רוזה לוקסמבורג בישראל
מיכל שוחט  -מנכ"ל המכללה החברתית כלכלית
 16:15דברי ברכה מאת סטפן הסל בוידאו (מחבר המניפסט "תזעמו!")
 16:30פאנל ראשון עם  2מאורחי הכנס
 18:00הפסקה
 18:30פאנל שני עם  2מאורחי הכנס
הנושאים שיוצגו על ידי המשתתפים בפאנלים:
מיגל ארנה קאטניה  -המהפכה הספרדית :זה הזמן לעוף!
גולנרה אייטובה  -אלטרנטיבות :תנועת המחאה הרוסית
מרגריטה טסומו  -תנועת המחאה היוונית :נגד אג'נדה ניאו-ליברלית ,ולמען השינוי התודעתי
מאט רנר  -התעוררות :תנועת האוקיופיי מבטאת את התודעה המעמדית החדשה
 20:00מסיבה! עם די ג'יי אופיר טובול
* הכנס ילווה בתרגום סימולטני לעברית ערבית ושפת הסימנים

יום עיון ביום שישי ה 22.6-בסמינר הקיבוצים
 10:00התכנסות והרשמה לסדנאות
 11:00כיתות אמן עם פעילי המחאה העולמית:
מיגל ארנה קאטניה  -מתכונים ,מיתוסים ודימויים לבנות מהפכה
גולנרה אייטובה  -מחאה חברתית ברוסיה :אסטרטגיה ,פוטנציאל ונקודות מבט עבור השמאל
מרגריטה טסומו  -אסטרטגיות יווניות :המאהלים בכיכר סינטגמה
מאט רנר  -תקשורת עצמאית :תרופה לשטיפת מוח?
 12:30הפסקה וארוחת צהריים קלה
 13:00סדנאות עם מנחים ומנחות מישראל:
נושא

מנחה/ים

נתן ליפסון TheMarker
פרופ' אביה ספיבק ,ועדת המומחים ספיבק/יונה,
אוניברסיטת בן גוריון
נאדיה איסמעיל ,מנהלת תוכנית תעסוקה ביוזמות
קרן אברהם
עופרה אור ,פמיניסטית ופעילה חברתית

המגזר השלישי והמחאה
חסמי כניסה ואי שיוויון בשוק העבודה הישראלי

צדק חברתי בהקשר נשים ופמיניזם:
הצד הנסתר של המחאה
שי כהן ,יו"ר הוועד המנהל של המכללה החברתית התנגדות לא אלימה ועקרונות המאבק הבונה
כלכלית
האם המחאה החברתית כוללת מאבק בכיבוש?
ג'והיינה סייפי ,תנועת תארבוט
דיור ,דיור ציבורי ודיור בר השגה
זהבה גרינפלד ,פעילת דיור ציבורי
התארגנות קהילתית
רותם אילן ,ילדי ישראל
יעל בן יפת ,הקשת הדמוקרטית המזרחית
איה שושן ומנשה זינגר ,פעילים למען צדק חברתי אסיפת העם  -למה צריך את זה ואיך עושים את זה?
השתתפות פוליטית-המחאה החברתית והמערכת
אהרון פורת ,ארגון עורו
הפוליטית
בועז רקוץ' ,המשמר החברתי
לאישור השתתפות בכנס וביום העיון נא לשלוח פרטיכם למיילglobalprotest.sea@gmail.com :

ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG

