II. Konferans: 3-5 Nisan 2015, Hamburg

Program ve diğer tüm metin ve videoları şu web sitesinde bulabilirsiniz http://networkaq.net

2015 Konferansına Çağrı
Değerli arkadaşlar,
2012 yılında Hamburg'da başarılı bir biçimde gerçekleşen konferansımızı ya duydunuz ya da
katıldınız. Üç gün boyunca yüzlerce öğrenci, entelektüel ve aktivist bir araya gelerek güncel, sistemi
kriz içinde olan kapitalist moderniteyi aşmanın perspektiflerini ve Kürt özgürlük mücadelesi ile farklı
kesimlerin bu konudaki fikirlerini tartıştılar.
Bizler ikinci konferansımızın anonsunu şu ana başlık altında yapmaktan mutluyuz “Kapitalist
Moderniteye Meydan Okumak II: Kapitalist Moderniteyi Teşrih etmek – Demokratik Moderniteyi
İnşa Etmek”. Bu konferans Paskalya hafta sonunda, 3-5 Nisan 2015'de Hamburg/Almanya'da gerçekleşecek. Bu ikinci konferans da kapitalist modernitenin kritiğini yapacak fakat daha da önemlisi
alternatifi nasıl inşa edilir üzerinde odaklanacaktır. Böylece yeni ekonomi ve kadın özgürlüğü konuları
2015 konferansının ana temaları olacaktır. Sadece daha büyük olmayacak (Audimax salonu 1200
kişiye kadar alıyor), fakat daha da iyi olacağı beklentimiz var.
5 konu bloğunun başlıkları ise şöyledir:
•
•
•
•
•

Kapitalist Moderniteyi Teşrih Etmek
Kapitalist Modernite karşısında Demokratik Modernite
Endüstriyalizm karşınında Ekolojik Endüstri ve Komünal Ekonomi
Devrimci Teorinin Engellerini Aşmak
Alternatif Pratiklerden Çıkarılacak Dersler

Bu sene Sunum Çağrısı için 5 konu başlığı olacak, bir kaç gün içinde detaylar yayınlanacaktır.
Teknik Bilgiler:
Tarih: 3-5 Nisan 2015, Başlangıç saati 14:00
Yer: Hamburg Üniversitesi, Audimax
Çeviri: Simültane çeviri dilleri Kürtçe, İngilizce, Almanca, Türkçe; İtalyanca yada İspanyolca
Yiyecek: Kayıt olan katılımcılar için öğle yemeği 3€'dur. Çay, kahve ve su bulunacaktır.
İnternet canlı yayını: Tüm konferans internet üzeri çeşitli dillerde canlı yayınlanacaktır.
Kültürel aktivite: Cumartesi akşamı kültürel aktivite olacaktır
Kayıt ücreti: Ögrenci ve işsizler için 10 Euro, diğerleri için ise 20 Euro'dur
Kalacak Yer: Standart bir çok yataklı hostelde kalma kişi başına 15 Euro, evlerde yatma yeri
ücretsizdir.
Kayıt yapma işlemi şimdiden başlatılmıştır.
Lütfen registration@networkaq.net dan kendinizi kaydediniz ve
hangi konaklama yerini tercih edeceğinizi bildiriniz
Network for an Alternative Quest: Uluslararası “Abdullah Öcalan'a Özgürlük–Kürdistan'da Barış”
İnisiyatifi • KURD-AKAD – Kürt Akademisyenler Ağı • YXK – Kürdistan Öğrenciler Birliği • Kurdistan Report
dergisi • ISKU - Informationsstelle Kurdistan e.V. • Cenî – Kürt Kadın Barış Bürosu • Civaka Azad –
Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit • SAMER – Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
(Diyarbakır) • Mezopotamya Sosyal Bilimler Akademisi (Qamışlo)

Bu belge'nin internet adresi: http://networkaq.net/2015/Cagri_2015_Konferansi.pdf

