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In The Ecology of Freedom,  Bookchin ’s magnum opus, he writes, “our envi ronmental
dislocations a re deeply rooted in an irrational, anti-ecological society…” he continues, 
“these p roblems originate in a hiera rchical, class, and toda y, competitive capitalist system 
that nourishes a view of the natural world as a me re agglomeration of “ resou rces” for 
human p roduction and consumption.” Social ecologists seek a deeper analysis that 
unmasks the roots of envi ronmental degradation, which has its origin in human hiera rchies.
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Fő művében, A szabadság ökológiájá-ban, Bookchin arról ír, hogy “a környezeti 
rendellenességeink az irracionális, anti-ökológikus társadalmunkból 
gyökereznek…” és szerinte “ezek a problémák egy hierarchikus, osztályokra 
bontó és napjainkban versengő kapitalista rendszerből erednek, táplálva egy 
felfogást a természeti világról, mint csupán az emberi termelésre és fogyasztásra 
való “erőforrások” megtestesülése.



Mi az a HIERARCHIA?
“...egy parancsokon és irányításon 
alapuló intézményesített 
viszony, amely végső soron

        FIZIKAI
KÉNYSZERT alkalmaz.”

- DAN CHODORKOFF
- kulturantropológus

- a Társadalmi 
Ökológiáért Intézet 
(ISE) társalapítója

BOOKCHIN felvázolja, ahogy a 
hierarchia történelmileg megelőzi 
az osztályokat és amellett érvel, 
hogy ha nincsen kezelve, a 
hierarchia ugyanúgy fennmarad 
egy osztályok nélküli társadalomban.

OSZTÁLYOK NÉLKÜLI HIERARCHIAMENTES

BOOKCHIN ÁLLÍTÁSA SZERINT A HI-
ERARCHIÁK A BIZONYTALANSÁGOK-
BÓL ÉS A FÉLELEMBÓL EREDNEK.
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In Remaking Society , Bookchin looks at how “the earliest social examples of 
status based on biological di fferences we re essentially the age-g roups to which 
one belonged.” The elderl y, whose physical st rength had inc reasingly
diminished, we re the most vulnerable and dependent on the goodwill of their 
tribe/communit y. They we re also the first to be abandoned in times of material 
want and need. Acco rding to Bookchin, it is was the loss of biological power 
that elucidated the need for hiera rchical social powe r.

In a p reliterate societ y, the elderly we re the repositories of wisdom and held the 
most social knowledge. This made them “the a rchitects par excellence of social 
life, of social powe r, and of its institutionalization along hiera rchical lines.”
Bookchin a rgues that in a harsh and insecu re world of p re-literate societies, the 
community elders had “the most to gain f rom the institutionalization of society 
and the eme rgence of hiera rchy.”

Bookchin posits that tribal elders c reated the role of the shaman as a way to 
make themselves indispensable, as the shaman “p rofessionalizes powe r.” 
Acco rding to Bookchin, “if the male hunter is a specialist in violence, and the 
woman food-gathe rer a specialist in natu re, the shaman is a specialist in fea r. As 
magician and divinatory combined in one, he mediates between the suprahuman 
power of the envi ronment and the fears of the community…(and) is the incipient 
State personified.”

In The Ecology of F reedom , Bookchin theorizes that in response to the
challenges of unp redictable shamanic power (magic was un reliable for consis -
tently p roviding healing), the priesthood was formed. Better to be a priest or 
prophet functioning as a mouthpiece for the gods, than a shaman containing 
magic and spirits within their very bod y. This disembodiment of the spiritual 
allowed the priest to place blame on the community for their moral failings that 
displease the gods, rather than blame resting on a faulty shaman who struggles 
to channel spirits bodil y. Natural disasters and physical ailment became moral 
problems rather than magical ones.

GERONTOKRÁCIA

SÁMÁNOK

a PAPI KASZT

A társadalom újratervezése című könyvében Bookchin megfigyeli, hogy “a biológiai 
különbségeken alapuló státusz legkorábbi esetei a társadalomban a 
korcsoportokhoz való tartozástól függtek.” A fizikai erejüket egyre veszítő idősek 
voltak a legkiszolgáltatottabbak és akik a leginkább függtek a törzsük/közösségük 
jóakaratától. Emellett ők lettek elsőként az út szélén hagyva materiális 
szűkösségek idején. Bookchin szerint a hierarchikus társadalmi hatalom 
szükségességére a biológiai hatalom elveszítése vezetett.

Az írásbeliség előtti társadalmakban az idősek voltak a bölcsesség és a legtöbb 
társadalmi tudás gyűjteményei. Ezáltal ők lettek “kíválóságuk okán a társadalmi 
élet, társadalmi hatalom és mindezek hierarchikus intézményesítésének tervezői.” 
Bookchin úgy érvel, hogy az írásbeliség-előtti társadalmak kegyetlen és 
bizonytalan világában a közösség öregei “nyerhették a legtöbbet a társadalom 
intézményesítésével és a hierarchiák létrejöttével.”

Bookchin azt állítja, hogy a törzsi vének létrehozták a sámáni szerepet, hogy 
nélkülözhetetlenné tegyék saját magukat, hiszen a sámán “hivatásszerűvé 
teszi a hatalomgyakorlást.” Bookchin szerint “a vadász férfi az erőszak, a 
gyűjtögető nő pedig a természet szakembere ugyanúgy, ahogy a sámán a 
félelemé. Mint egyszerre mágus és látnok, ő közvetít a természet 
emberfeletti ereje és közösség félelme között…(és) működik, mint az állam 
kezdetleges formájának megtestesítője.”

A szabadság ökológiájá-ban Bookchinnak az az elmélete, hogy a kiszámíthatatlan 
sámáni erő kihívásaira reagálva (a varázslat nem tudott következetes 
megbízhatósággal gyógyítani) alakult a papság. Papként, vagy prófétaként 
közvetítve az istenek szavát szerencsésebb volt, mint sámánként a saját testben 
hordozni varázslatot és szellemeket. A spiritualitás leválasztása után a pap már a 
közösséget az isteneket megharagító erkölcsi mulasztásokért, ellentétben a 
sámánnal, akit a felelősség terhelt, ha nem tudta elégségesen csatornázni testén 
keresztül a szellemeket. A természeti katasztrófák és a testi megbetegedések 
ezáltal mágikus problémákból erkölcsi jellegűekké váltak.



Because of the inhe rent insecurity of the Shaman, who could be assassinated or 
attacked if his techniques fail, he fo rged mutually beneficial alliances with the 
elderly (to enhance their authority in their community) as well as the young
warriors (infusing a magical, political aura into their own physical p rowess).

Bookchin theorized that due to childbirth and child- rearing, women in o rganic 
societies we re confined to mo re sedentary lifestyles than the men. Men assumed 
responsibilities of hunting and defense (defense mo reso as bands g rew to 
become clans and tribes that went to war with each other); physical st rength, 
aggression, and violence defined their roles in societ y. Women specialized in 
nurturance, ga rdening, and motherhood. Bookchin ’s thought is that over time, 
men used their st rength and agg ressiveness to redefine the virtues of feminine 
work as weakness, elevating themselves.

The usefulness of Bookchin ’s theory is that it f rees us f rom blindly accepting other 
theories that tell us that patria rchy, domination and war a re written into our DNA, 
leaving us with no alte rnatives.

A Sámán, akit meggyilkolhattak, vagy megtámadhattak, ha módszerei megbuktak, 
a szerepével járó bizonytalanság miatt kölcsönösen előnyös szövetséget kötött a 
vénekkel (hogy erősítse tekintélyüket a közösségben), valamint a harcosokkal (a 
fizikai bátoságukhoz szőve egy mágikus, politikai aurát).

Bookchin elmélete szerint a gyermekszülésból és nevelésből adódóan a nők egy 
organikus társadalomban nyugalmibb, helyhez kötöttebb fizikai életmódra voltak 
korlátozva, mint a férfiak. A férfiakon volt a vadászat és a védelem felelőssége (a 
védelem egyre nagyob hangsúlyt kapva, ahogy kis közösségek egymással 
harcoló klánokká és törzsekké nőttek); a társadalomban betöltött szerepüket a 
fizikai erő, agresszió és erőszak határozta meg. A nők a gondozásra, a 
kertészetre és az anyaságra szakosodtak. Bookchin úgy gondolta, hogy idővel a 
férfiak arra használták fel erejüket és aggresszivitásukat, hogy a feminin munkák 
erényeit gyengeségekként definiálva fölülemelkedhessenek a közösségben.

Bookchin elmélete azért hasznos, mert megszabadít minket attól, hogy vakon 
elfogadjunk más elméleteket, melyek azt mondják nekünk, hogy a patriarchátus, 
az elnyomás és a háború bele van kódolva a DNS-ünkbe, nem hagyva nekünk 
alternatívát.

elnyomása



“Social ecology tries to examine natu re and understand it not 
as a static entit y, but as natural histor y. . . . Social ecology really 
does not see natu re as a thing, as an exte rnal object, but rather 
as a 

and we a re one of the results of that envi ronmental and
developmental p rocess.

- Dan Chodorko ff

FEJLŐDÉSI FOLYAM;

“A társadalmi ökológiai megpróbálja megvizsgálni a természetet és 
megérteni nem, mint egy nyugalomban lévő egységet, hanem mint 
természeti történelmet. … A társadalmi ökológia valóban nem úgy látja a 
természetet, mint egy dolgot, egy külső objektumot, hanem mint egy

és mi vagyunk az egyik következménye ennek a környezeti és fejlődési folyamatnak.



Social ecologists di fferentiate between “first natu re” and “second natu re.” First natu re is evolution -
ary and biological natu re that includes humans, but is una ffected by human society/cultu re. Second 
nature is natu re that has been impacted or alte red by human cultural development and technolog y. 
Second natu re, while transcending first natu re, retains everything in first natu re. Simply put, first 
natu re is natural evolution while second natu re is human societ y.

Social ecology claims that society is an extension of natu re--it is not pitted against natu re in any 
deterministic wa y. The common t rope that says selfishness is “just human natu re” while inte rde-
pendence and cooperation go “against human natu re” is, in fact, irrational. Social ecologists 
draw f rom anth ropological evidence which recognizes that mutual aid, cooperation, and empathy 
were p resent in early human g roups, that these values we re reinforced by their communities, and 
contributed heavily to their survival. Though our cur rent societal plight (a social world p redicated 
on exploitation, individualism, and competition) is unsustainable, we a re not necessarily doomed 
to a futu re characterized by this irrationalit y. Bookchin describes humanity ’s relationship to natu re 
in Nature, First and Second : “Social life does not necessarily face natu re as a combatant in 
an un relenting wa r. The eme rgence of society is a natural fact that has its origins in the 
biology of human socialization.”

In The Ecology of F reedom , Bookchin attempted to g round an “ecological sensibility” in an ethics 
cente red in tangible reality. He concluded that the basis for ethics “lay in natu re itself,” a
philosophy he called dialectical naturalism . Bookchin highlighted the participation and symbiosis 
in evolution, as opposed to struggle and competition for survival. He a rgued that human beings 
had the potentiality for inc reasingly g reater f reedom because they a re a continuation of natural
evolution (first natu re). By locating the biological development of the human mind within natural 
evolution, Bookchin was able to find objective ethical footing.

ELSŐ TERMÉSZET
TERMÉSZETES

EVOLÚCIÓ

MÁSODIK TERMÉSZET
EMBERI

TÁRSADALOM

A társadalmi ökológusok megkülönböztetnek “első” és “második természet”-et. Az első 
természet az evolúciós és biológiai természet, amelynek az emberiség része, de az 
emberi társadalom/kultúra nem formálója. A második természet az a természet, 
amelyre hatással lett és amin módosított az emberi kulturális fejlődés és technológia. A 
második természet, miközben meghaladja a első természetet, meg is tartja magában 
az első természet összes elemét. Tulajdonképpen, az első természet a természetes 
evolúció, míg a második természet az emberi társadalom.

A társadalmi ökológia szerint a társadalom a természetnek egy kiterjedése--nincs szembehelyezve a 
természettel bármilyen determinisztikus módon. A közhely, miszerint az önzőség “az emberi 
természet része”, míg a kölcsönös függés és együttműködés “szembemegy az emberi természettel” 
valójában irracionális. A társadalmi ökológusok olyan antropológiai bizonyítékokra támaszkodnak, 
amelyekből kiderül, hogy a kölcsönös segítség, együttműködés és empátia mind jelen voltak korai 
embercsoportoknál, hogy szükségességüket maguk a közösségek hangsúlyozták, és hogy 
gyakorlásuk a túlési esélyekhez nagyban hozzájárultak. Bár a jelen társadalmunk (egy 
kizsákmányolás, individualizmus és versengés által meghatározott világ társadalom) helyzete 
fenntarthatatlan, nem feltétlenül vagyunk erre az irracionálitás-tervezte jövőre kárhoztatva. Bookchin 
így írja le az emberiség természethez való viszonyát a Természet, Első és Második-ban: “Nem 
szükségszerű, hogy a társadalmi élet a természetre egy örök háborús ellenségként tekintsen. A 
társadalom létrejötte egy természetes jelenség, mely az emberi szocializáció mögötti biológiából 
ered.”

A szabadság ökolgiájá-ban Bookchin megpróbált egy bizonyos “ökológiai érzékenység”-et 
megalapozni egy a megfogható valóságban központosuló etikai világban. Az volt a következtetése, 
hogy az etika alapjai “magában a természetben rejlenek”, ezt a filozófiát pedig dialektikus 
naturalizmusnak hívta. Bookchin kiemelte az evolúcióban a részvételt és a szimbiózist, szemben a 
túlélésért való küzdelemmel és versengéssel. Amellett érvelt, hogy az emberi lények amiatt voltak 
képesek minél nagyobb szabadságot elérni, mert a természetes evolúció (első természet) folytatásai. 
Azzal, hogy a természetes evolúción belül fel tudta tárni az emberi elme fejlődését, Bookchin képes 
volt objektív etikai alapot találni.



Peter Staudenmaie r, social ecologist, faculty member at the ISE,
and history professor at Ma rquette Universit y, describes capitalism 
as more than an economic system; it is

Bookchin w rote in 1991:
“Perhaps the most compelling real fact that radicals in our era 
have not adequately faced is the fact that
        today has become a         ,
           not only an econom y.”

Acco rding to sociologist and world-systems analyst
Immanuel Wallerstein:

“   remost a historical social system. To 
understand its origins, its workings, or its cur rent p rospects, we 
have to look at its existing realit y. We may of course attempt to 
summarize that reality in a set of abstract statements, but it 
would be foolish to use such abstractions to judge and classify 
the realit y. I p ropose the refo re instead to try to describe what 
capitalism has actually been like in practice, how it has
functioned as a system, why it has developed in the ways it 
has, and whe re it is p resently heading.”

KAPITALIZMUS

KAPITALIZMUS

KAPITALIZMUS TÁRSADALOM

Peter Staudenmaier, társadalmi ökológus, az ISE oktatója és 
történelem professzor a Marquette University-n a kapitalizmust 
kevésbé, mint gazdasági rendszert írja le; inkább, mint

Bookchin 1991-ben a következőket írta:
“Talán a legizgalmasabb valós tény, mellyel korunk radikálisai idáig nem 
tudtak kellőképpen feldolgozni, az az a tény, hogy a

ma már egy
nem csak egy gazdaság.”

Immanuel Wallerstein szociológus és világrendszer-elemző 
szerint:

A először és legfontosabban egy történeti,
társadalmi rendszer. Ha meg akarjuk érteni az eredetét, 
működését, jelenlegi kilátásait, a létező valóságát kell 
megfigyelnünk. Persze megpróbálhatjuk ezt a valóságot 
összefoglalni elvont állítások sorozatával, de értelmetlen lenne 
efféle absztrakciókat felhasználva megítélni és meghatározni a 
valóságot. A javaslatom ez okból inkább annak a leírására való 
törekvés, hogy hogyan szolgált idáig a gyakorlatban, miként 
működött, mint rendszer, miért fejlődött olyan irányba, amilyenbe 
és hogy merre tart jelenleg.”



In his essay What is Capitalism , Staudenma ier descr ibes
four c ore featu res of ca pita lism :

This is  the smallest,  most basic  unit of a  capitalist societ y, 
sometimes  referred to a s  “good s and  se rvices. ” What make s  
an item, idea , or actio n a  co mmodity is  not so me intrinsic  
quality of the  object  itself, but its ability  to be exc hanged.  A 
commodit y ca n be al most anything, tangible o r intangible . Its  
value is based upon  how much of anothe r co mmodity the 
object  can be exchanged  for.

Ma rkets  a re not only found in capitali sm, but the outsized  
role that markets have i n capitali sm is  unique. Acco rding to 
B ookchin, “market relations  shape  the totality of social  life.” 
They provide the context  and mea ning that give commodities  
value. Unde r capitalis m, markets  influence all  of o ur social  
relationships , ofte n cau sing exce ssive rivalry and
competition .

Acco rding to Staude nmaier, “Wealth co mes  from the earth  
and its creatures and f rom the wo rk of human hands and  
minds , and t here are countless  forms in which it ca n be  
created , disco vered, a nd sha red.” I n capitalis m, societie s ’ 
shared wealth is  privatized . This  is  not the same a s  pe rs onal 
possessio ns . P erso nal posse ssion s  can  be things li ke a hair  
dryer or sock s . P rivate property means  ownership of huge,  
important po rtions of societ y’s  shared wealth, like facto ries  
or land;  this  ge nerally beco mes  wildly exploitati ve.

The defi nition here is  wider than just wage  labor; chattel  
slave ry, for example, is  an important example  of exploited  
labor in No rth America.  While a  division of labo r betwee n 
groups of people i s  not only  see n in capitalism , the
combi nation of t hese ele ments  is  key: the p revious th ree 
features  (c omm odity prod ucti on,  the p redominance of the  
marke t,  and private ow nershi p of economic resou rce s), 
when combine d with the ex ploitati on of  la bor,  means  that 
the workers  (who p roduce  the commodities  that a re sold  to 
keep the system running) have  very little or no sa y in how the  
products they  create a re made a nd distributed.  This results 
in their alienatio n.

ÁRUTERMELÉS

PIACOK

KIZSÁKMÁNYOLT 
MUNKA

MAGÁNTULAJDON

Magánterület

Fizetés

A Mi a kapitalizmus című esszéjében Staudenmaier a 
kapitalizmusnak négy fő jellemzőjét írja le:

A kapitalista társadalom legkisebb, legelemibb egysége, úgy is 
ismerve, mint “termékek és szolgáltatások.” Hogy mitől áru egy 
tárgy, ötlet, vagy cselekvés, az nem a dolognak egy belső 
minőségén múlik, hanem a cserélhetőségén. Szinte bármi lehet 
áru, legyen az kézzelfogható, vagy sem. Az egyenértékét az őrá 
kicserélhető másik áru szükséges mennyisége határozza meg.

A piacok nem csak a kapitalizmusban találhatóak meg, de a 
piacok szerepe a kapitalizmusban rendkívüli mértékű. Bookchin 
szerint “a piaci viszonyok alakítják a társadalmi élet teljességét.” 
Ők biztosítják áru értékét adó környezetet és jelentést. A 
kapitalizmusban a piacok határozzák meg az ember összes 
szociális kapcsolatát, gyakran teremtve túlzott vetélkedést és 
versengést.

Staudenmaier szerint “A gazdagság a földtől és teremtényeitől, 
valamint emberi kezek és elmék munkájából származik, 
megteremtése, felfedezése és szétosztása pedig megannyi 
módon megvalósítható.” A kapitalizmusban a társadalmak közös 
vagyona privatizált. Ez nem egyenlő a személyes tulajdonnal. 
Személyes tulajdon lehet olyasmi, mint egy hajszárító, vagy egy 
pár zokni. A magántulajdon a társadalom közös vagyonának nagy 
méretű és fontosságú részeinek birtoklását jelenti, például gyárak 
vagy föld formájában; ez pedig általában durva visszaélésekhez 
vezet.

Staudenmaier szerint “A gazdagság a földtől és teremtényeitől, 
valamint emberi kezek és elmék munkájából származik, 
megteremtése, felfedezése és szétosztása pedig megannyi módon 
megvalósítható.” A kapitalizmusban a társadalmak közös vagyona 
privatizált. Ez nem egyenlő a személyes tulajdonnal. Személyes 
tulajdon lehet olyasmi, mint egy hajszárító, vagy egy pár zokni. A 
magántulajdon a társadalom közös vagyonának nagy méretű és 
fontosságú részeinek birtoklását jelenti, például gyárak vagy föld 
formájában; ez pedig általában durva visszaélésekhez vezet.



Ca pitalism emerged out of techno logica l advance s i n which  the
exp loitation of the  land (i n the form of the Indust rial R evolution) as  
well as  pe ople (in  the form of an internationa l div isi on of labor, i. e.  
s lavery) , led to an  inc rease  in wea lth. Thi s c aus ed i nc rea se d
centraliza tion, in  the form of monopolies .

C ap italism ’s  e ver-inc rea si ng nee d for ac cumulation has b rough t 
about both  great innovation and grea t d est ruc tion. O ne of the mos t 
s ignific ant ch anges i n the his torica l syst em of ca pitalism w as t he 
s hift in the 1 970s from the p ost -World War II a ffluence of Fo rdism  
towa rds  an economy characterized by increasing debt, and t he
neoliberal “freeing” of the market.

HOGYAN JÖTT A KAPITALIZMUS LÉTRE?

MI TÖRTÉNT AZÓTA?

Ipari Forradalom
Munkamegosztás

Rabszolgaság

monop ó liumok

A kapitalizmus forrásai azok a technológiai előrelépések, amelyekkel a 
kizsákmányolása mind a földnek (az Ipari Forradalom formájában), mind az 
embereknek (a nemzetközi munkamegosztás - például rabszolgatartás - 
formájában) elvezetett a vagyonok gyarapodásához. Mindez 
megnövekedett központosítást eredményezett, monopóliumok formájában.

A kapitalizmus folyamatosan növekvő szükséglete a felhalmozásra nagy 
innovációkat és nagy pusztításokat hozott magával. Az egyik 
legszignifikánsabb váltás a rendszer történetében az 1970-es években 
lezajlott átmenet a második világháború utáni Fordizmus bőségéből az 
egyre növekvő adósság és a piacot korlátaitól való neoliberális 
“felszabadítás” gazdaságába.



((( synthesis )))

A few others that don ’t necessarily fit these catagories:

The se a re just  a fe w examples; it ’s important to note that indigenous people s  a nd decolonial  
movements  ha ve been o n the f ront lines of the anti-capitalist struggle for cent uries .

KIK SZÁLLTAK SZEMBE A KAPITALIZMUSSAL?

MARXISTÁK ANARCHISTÁK

ANARCOKOMMUNISTÁK

KÖZÖSSÉG-KÖZPONTÚSÁG

ANARCHOSZINDIKALISTÁK
MUNKÁS-KÖZPONTÚSÁG

LIBERTARIÁNUS
MUNICIPIALISTÁK

FÜGGETLENSÉGI
MOZGALMAK

mint a

SZINTÉN
MUNKÁS-KÖPONTÚ:

CÉHES SZOCIALIZMUS

TANÁCSKOMMUNIZMUS

RÉSZVÉTELI TERVEZÉS

Zapatisták (EZLN)
Rojava (FDBS)
Cooperation Jackson
A Katalán Integral 
Szövetkezet

MUNKÁS-              POPULISTÁK
MOZGALMAK 

SZAKSZERVEZETEK

FASISZTÁK
GYARMATOSÍTÁSSAL SZEMBENI

PÁN-NACIONALISTA

KÜZDELMEK

KÜZDELMEK

Ezek itt csak példák; fontos megemlíteni, a bennszülött népcsoportok és a dekolonizációs 
mozgalmak évszázadok óta az antikapitalista küzdelem élharcosai.

(((szintézis)

H

Néhány olyan példa, amely nem feltétlenül sorolható ide:



One limit ation in challenging ca pitalis m’s  dominance  is  that the conditions a re 
vastly di fferent from the turn of the  20th century. Ca pitalis m is  ex tremely  
adaptabl e an d increasi ngly digital. Alan G reens pan onc e res ponde d, when  
as ked whi ch P reside ntial ca ndidate he was s upporting :

“[ We] a re f ortunate that thanks  
to globa lization , pol ic y
dec isions in the US have been  
la rgely replace d by  glo bal  
market fo rces.  National secur ity 
aside, it ha rdly makes an y
diffe rence who wi ll be the  next  
presi dent .

The w orld i s
gove rned by 
market forces .”  

KORLÁTOK
A kapitalizmus hatalmával szembenállás egyik akadálya az, hogy a mai 
körülmények nagyban különböznek a korai XX. századétól. A kapitalizmus 
rendkívül alkalmazkodóképes , valamint egyre digitálisabb. Mikor egyszer 
megkérdezték, melyik elnökjelöltet támogatja, Alan Greenspan (Az USA szövetségi 
bankjának elnöke) a következőket mondta:

“Az a szerencsénk, hogy a 
globalizációnak köszönhetően az 
USA-beli döntések szerepének 
nagy részét globális piaci erők 
vették át. Leszámítva a 
nemzetbiztonságot, nem sok függ 
attól, hogy ki lesz a következő 
elnök.

A világot piaci 
erők irányítják.”



Conversel y, humanity also has the potentiality and the ability to devolve into barbarism.

In What is Social Ecology , Bookchin writes:

 “Power will always belong to elite and commanding strata if it is not institutionalized  
 in face-to-face democracies, among people who a re fully empowe red as social   
 beings to make decisions in new communal assemblies . . . Power that does not   
 belong to the people invariably belongs to the state and the exploitative inte rests it  
 rep resents.”

Bookchin ’s most decisive reflections on power come f rom his writings on the Spanish Ana rchists 
(the event which eventually led to his parting ways with ana rchism). In talking about the CNT in
Revolutionary Spain, Bookchin writes:

The politics of social ecology seeks to better understand how radicals might give 
power a material, institutional, and truly liberating form.

It can be, and has been, both; but is inhe rently neithe r. 
Humanity has the potential and the ability to innovate 
social solutions in ways that a re liberator y, ways that 
reflect the richness of human potential contained within 
first natu re, and revealed within second natu re.

 “…power cannot be abolished--it is always a featu re of social and political life.   
 Power that is not in the hands of the masses must inevitably fall into the hands of   
 their opp ressors. The re is no closet in which it can be tucked away…and no
 simplistic ideology that can make it disappear with moral and mystical incantations.  
 Self-styled radicals may try to igno re it, as the CNT leaders did in July 1936, but it   
 will remain hidden at every meeting, lie concealed in public activities, and appear   
 and reappear at every rall y. At the risk of repetition, allow me to emphasize that the  
 truly pertinent issue that conf ronts ana rchism is not whether power will exist but   
 whether it will rest in the hands of an elite or in the hands of the people...”

HATALOM
JÓ VAGY 
ROSSZ?

Lehet és volt már mindkettő; de inherensen egyik sem. Az 
emberiségnek megvan a lehetősége és a képessége, hogy 
kitaláljon olyan társadalmi megoldásokat, amelyek 
felszabadítóak, amelyek tükrözik az első természetben rejlő 
és második természetben megnyilvánuló emberi potenciál 
gazdagságát.

Ugyanígy létezik az emberben a lehetőség és a képesség arra, hogy barbarizmusig fejlődjön 
vissza.

A Mi a Társadalmi Ökológiá-ban Bookchin a következőt írja:

“A hatalom mindig is az elit és a parancsoló rétegek kezében marad, hacsak nincsen 
intézményesítve szemtől-szembeni demokráciák formájában, olyan emberek által, akik teljesen 
felhatalmazottak, mint társadalmi lények az újfajta kommunális gyűlésekben való 
döntéshozatalra… Az a hatalom, amely nincs a nép kezében mindig is az államé lesz és az általa 
képviselt kihasználó érdekeké.”

Bookchin hatalomról alkotott döntő nézetei a spanyol anarchista mozgalomról írt szövegeiből 
származnak (ez az esemény vezette később az anarchizmustól való válásához). A forradalmi 
Spanyolország anarchoszindikalista munkásmozgalmáról, a CNT-ről Bookchin ezt írja:

“...a hatalmat nem lehet eltörölni--az a társadalmi és politikai élet elengedhetetlen szereplője. 
Az a hatalom, ami nincs a tömeg kezében elkerülhetetlenül az elnyomóinak kezébe kerül. Nem 
lehet bezárni egy kamrába… és nincs az a leegyszerűdített ideológia, amely morális és 
misztikus varázsigével el tudja tüntetni. Önjelölt radikálisok megpróbálhatják figyelmen kívül 
hagyni, ahogy azt a CNT vezetők tették 1936 júliusában, de akkor csak rejtve marad minden 
találkozón, megbújva a közéletben és rendre előtörve minden nyilvános gyűlésen. 
Megkockáztatva saját magam ismétlését, hadd hangsúlyozzam, hogy az anarchizmust valóban 
feszítő kérdés nem az, hogy a hatalom fennmarad-e, hanem hogy egy elit, vagy a nép kezében 
pihen majd…”

A társadalmi ökológia politológiája arra törekszik, hogy jobban megértse,

hogyan tudják radikálisok megteremteni a hatalom materiális, 
intézményesített és ténylegesen felszabadító formáját.



Social ecologists a rgue f rom a historical anth ropological app roach that the State is 
a 6000-yea r-old institution. This cor responds with Robert Ca rneiro’s 1970 work, A 
Theory of the Origin of the State , which notes that for two million years, humankind 
lived in completely autonomous bands and villages until “perhaps 5000 B.C. 
[where] villages began to agg regate into la rger political units…[which] continued at 
a p rogressively faster pace and led, a round 4000 B.C., to the formation of the first 
state in histor y.”

The re a re many theories on the eme rgence of the state. They tend to fall into two 
types: voluntaristic and coe rcive . Voluntaristic theories claim that otherwise self-
determined people g roups collectivel y, and of their own volition, gave up their 
autonomy by joining with other communities as a la rge political unit. Coe rcive
theories posit that fo rce--rather than rational self inte rest--was used to gradually 
coe rce autonomous peoples into a state. These theories do all ag ree on the
decisive role of warfa re and some form of coe rcion in the eme rgence of the state. 
Quoting Edwa rd Jenks on the Germanic kingdoms of northe rn Eu rope, Ca rneiro 
writes of states:

“Historically speaking, the re is not the slightest di fficulty in 
proving that all political communities of the mode rn type 
owe their existence to successful     ”

Ca rneiro traces the trajectory of the state f rom “Neolithic villages which we re
succeeded by chiefdoms, chiefdoms by kingdoms, and kingdoms by empi res…the 
logical culmination of the p rocess,” drawing on studies in Peru, the Amazon basin, 
the Valley of Mexico, Mesopotamia, the Nile Valley, and the Indus Valley.

MI AZ
ÁLLAM?

HÁBORÚBAN.

A társadalmi ökológusok egy történeti, antropológiai megközelítéssel amellett érvelnek, 
hogy az állam egy 6000 éves intézmény. Ez egybecseng Robert Carneiro 1970-es 
munkájával, az Elmélet az állam eredetéről-lel, amely megfigyeli, hogy az emberiség 
kétmillió éven keresztül teljesen autonóm csoportokban és falvakban élt egészen “Kr. 
e. 5000 körülig, [amikor] falvak elkezdtek nagyobb politikai egységekké csoportosulni… 
[mely] ütemében egyre gyorsult és vezetett körülbelül Kr. e. 4000-ben a történelem 
első államának megalakulásához.”

Sokféle elmélet létezik az állam létrejöttéről. Ezek általában két csoportra oszthatóak: 
önkéntességire, vagy kényszerítőre. Az önkéntességi elméletek azt állítják, hogy 
egyébként önrendelkező népcsoportok kollektívan és saját indíttatásból adták fel 
autonómiájukat, hogy más közösségekkel egy nagyobb politikai egységet 
alkothassanak. A kényszerelméletek szerint fokozatos erővel kényszerítettek autonóm 
népeket adott államba, a meggondolt önérdeknek pedig kis szerepe volt. Ezek az 
elméletek viszont mind egyetértenek a fegyveres harc és valamifajta kényszer fontos 
államteremtő erejében. Az államhoz Carneiro Edward Jenksnek az észak-európai 
germán királyságokról írt sorait idézi:

Egyáltalán nem nehéz bebizonyítani, hogy a történelemben minden 
modern politikai közösség a fennmaradását nem másnak köszönheti,

mint a sikereinek a I

Carneiro az államok fejlődését visszavezeti a “neolitikus falu[ig], melyet követi a 
fejedelmeség, melyet a királyság, melyet a birodalom… a folyamat logikus csúcspontja”, 
mindezt perui, amazonas-medencei, mexikó-völgyi, mezopotámiai, nílus-, valamint 
indus-völgyi kutatásokból.



Social ecologists draw upon classical Athenian democracy (di rect democracy). Policies a re 
formed within di rectly democratic popular assemblies administe red by recallable delegates. In 
The Meaning of Confederalism,  Bookchin explains:

The political vision and p rogram of
Social Ecology/Libertarian Municipalism
(also called Communalism ) calls for a
restructuring of the cur rent political 
system along ecological and rational lines.

 “What, then, is confederalism? It is above all a network of administrative councils   
 whose members or delegates a re elected f rom popular face-to-face democratic   
 assemblies, in the various villages, towns, and even neighborhoods of la rge cities.  
 The members of these confederal councils a re strictly mandated, recallable, and   
 responsible to the assemblies that choose them for the purpose of coo rdinating and  
 administering the policies formulated by the assemblies themselves. Their function is  
 thus a pu rely administrative and practical one, not a policy making one like the
 function of representatives in republican systems of gove rnment... Administration  
 and coo rdination a re the responsibility of confederal councils, which become the   
 means for interlinking villages, towns, neighborhoods, and cities into confederal   
 networks. Power thus flows f rom the bottom up instead of f rom the top down, and in  
 confederations.”

MI A
POLITIKAI VÍZIÓJA
ÉS PROGRAMJA A
TÁRSADALMI ÖKOLÓGIÁNAK / LIBERTARIÁNUS MUNICIPALIZMUSNAK?

HOGYAN KÖSZÖN VISSZA
BENNE BOOKCHIN
POLITIKAI FEJLŐDÉSE?

A Társadalmi Ökológia/Libertariánus 
Municipalizmus (más néven 
Kommunalizmus) politikai víziója és 
programja a jelen politikai rendszer 
ökológiai és ésszerű újratervezését kívánja.

A társadalmi ökológusok a ókori Athén demokráciájára (közvetlen demokrácia) hivatkoznak. A 
döntéshozatalt közvetlen demokratikus népgyűlések végzik, visszahívható küldötteketn keresztül. A 
konföderalizmus jelentésé-ben Bookchin kifejti:

“Mi is akkor a konföderalizmus? Mindenekelőtt közigazgatási tanácsok hálózata, 
amelyek tagjait, vagy küldötteit az egyes falvakban, kisvárosokban, vagy akár több 
város szomszédságában a nép közvetlen demokratikus gyűléseken választja. Ezen 
konföderális tanácsok tagjainak megbízási ideje szigorú, ők maguk pedig 
visszahívhatóak, feladatuk pedig az őket megválasztó gyűlések által hozott 
döntések koordinálása és beiktatása. Funkciójuk tehát tisztán adminisztratív és 
gyakorlati, nem pedig döntéshozó, mint ahogy egy képviselőre jellemző egy 
köztársasági államigazgatásban… A hivatali szervezés és a koordináció a 
konföderális tanácsok felelőssége, ezáltal összekötve a falvakat, városokat, 
szomszédságokat és nagyvárosokat konföderális hálózatokba. A hatalom tehát 
alulról fölfelé haladva csökken, nem pedig felülről lefelé, mindez konföderációkban.”



Taking into account the failu re during the twentieth century of seizing state power th rough 
the vangua rdism of a “dictatorship of the p roletariat,” the tendency of emancipatory
organizing to be co-opted by the democratic party and electoral politics, and the temporary 
quality of st reet p rotests, Libertarian Municipalism seeks instead to build dual power
institutions rooted in di rect democrac y. Rather than attempting to seize or smash the state, 
this would cultivate societal self-gove rning capacities th rough face-to-face assemblies (what 
Hannah A rendt called “the lost t reasu re of democracy”). Instead of withdrawing f rom the 
State and powe r, as is the platform of many ana rchist movements, Libertarian Municipalism 
seeks to build the institutional capacity to repurpose power into an o rganized liberatory 
force.

Bookchin ’s political development is a fascinating jou rney, sweeping f rom Marxism to
Anarchism and ultimately transcending both traditions in his synthesis of the two
(Communalism  or Libertarian Municipalism ).  Raised in a communist family in New York Cit y,
Bookchin was trained as an orator by the Young Communist League (he was later kicked 
out at age 18 for openly critiquing Stalin).  He developed an inte rest in Trotskyism while 
working and attempting to o rganize within the automotive industr y, and later spent time in 
various ana rchist movements. He would eventually critique the ana rchists’ lack of any ability 
to amass and maintain powe r, (namel y, in the failu re of the CNT to claim the power it inher -
ently possessed, in July 1936).

David Harve y, Marxist Geographer and Cultural Anth ropologist, says this of Bookchin:

 “I find myself very much in ag reement with a past ana rchist, Murray Bookchin, who  
 kinda said ‘I think that the futu re of the left depends crucially on putting together the  
 best of ana rchism and the best of Marxism, and unless those two anti-capitalist   
 perspectives can be put together in a political p rocess, the left is doomed to failu re.’  
 He seve red himself f rom the ana rchist tradition because he couldn ’t stand the
 dogmatic ana rchists. I’ve had a ha rd time in the Marxist tradition with the dogmatic  
 Marxists. The dogmatic Marxists and the dogmatic ana rchists should go to         ”

Social ecologists have developed an inside/outside approach to implementing Libertarian 
Municipalism. The re’s the inside strategy of participating in electoral politics at the municipal 
level by running amunicipal candidate. The outside strategy centers a round c reating
extra-legal popular assemblies. The assemblies would form an alte rnative gove rnment, 
where citizens look at the same issues, showing what the people want in opposition. This 
serves to illustrate the anemic exp ression of democracy in our cur rent system. Both inside 
and outsidecomponents have the same aim--to c reate a di rectly democratic, self-managed 
society based on a concentric network of di rectly democratic popular assemblies.

BOOKCHIN

A társadalmi ökológusok kifejlesztettek egy belső/külső megközelítést a Libertariánus 
Municipalizmus gyakorlatba ültetésére. A belső stratégia az önkormányzati szintű politikai 
választásokon való részvétel municipalista jelöltek indításával. A külső stratégia 
középpontjában pedig jogilag nem szabályozott népgyűlések létrehozása áll. A gyűlések 
létrehoznának egy alternatív kormányt, ahol a lakosok ugyanazokkal az ügyekkel foglalkozva 
megmutatnák, hogy a nép valójában mit szeretne. A cél bemutatni a jelen rendszer 
demokráciájának gyenge megnyilvánulását. Mind a belső és a külső kompenssel ugyanaz a 
szándék - létrehozni egy közvetlen-demokratikus, önirányító társadalmat, mely közvetlen-
demokratikus népgyűlések koncentrikus hálózatára épül.

Figyelembe véve az államhatalom “proletárdiktatórikus” élcsapaton keresztüli 
meghódításának bukását a XX. században, valamint demokratikus pártok és választási 
politikák hajlamát az emancipatorikus szerveződések beolvasztására, emellett az utcai 
tüntetések bizonytalanul hullámzó erejét, a Libertariánus Municipalizmus megpróbál inkább 
egy közvetlen demokráciára épülő kettős hatalmi intézményrendszert építeni. Az állam 
meghódítására, vagy elpusztítására való kísérletek helyére a társadalmi önrendelkezési 
kapacitások közvetlen gyűléseken keresztüli gyarapítása kerülne (amit Hannah Arendt “a 
demokrácia elveszett kincsé”-nek hívott). Az anarchista mozgalmakra gyakran jellemző 
államtól és a hatalomtól való visszavonulás helyett a Libertariánus Municipalizmus 
megpróbálja felépíteni az intézményi kapacitást arra, hogy a hatalmat egy szervezett 
felszabadító erővé formálhassa.

Bookchin politikai fejlődése egy izgalmas utazás a marxizmusból az anarchizmusba, majd 
végül meghaladva mindkét hagyományt a kettő szintézisével (Kommunalizmus vagy 
Libertariánus Municipalizmus). A new york-i kommunista családból származó Bookchin az Ifjú 
Kommunista Ligában tanult szónoknak (később, 18 éves korában kirúgták Sztálin nyílt 
kritizálásáért). Az autóiparban dolgozva és szerveződve a trockizmus iránt kezdett el 
érdeklődni, majd számos anarchista mozgalomban tevékenykedett. Később az anarchistákat 
amiatt kritizálta, hogy képtelenek voltak a hatalom megszerzésére és megtartására (azaz 
konkrétan a CNT-t, amiért az általuk eredendően birtokolt hatalmat nem voltak képesek 
felhasználni 1936 júliusában).

David Harvey marxista földrajztudós és kulturantropológus így szól Bookchinról:

“Igencsak egyet kell értenem egy korábbi anarchistával, Murray Bookchinnal, aki valahol azt 
mondta ‘Azt hiszem a baloldal jövője döntően függ az anarchizmus és a marxizmus legjobb 
elemeinek összerakásán és hogy ha ezt a két antikapitalista nézőpontot nem sikerül politikai úton 
egyesíteni, a baloldal bukásra van ítélve.’ [Bookchin] azért szakított az anarchista hagyománnyal, 
mert nem tudta elviselni a dogmatikus anarchistákat. Nekem a dogmatikus marxisták miatt volt 
mindig nehéz dolgom a marxista hagyománnyal. 

A dogmatikus marxisták és a dogmatikus anarchisták elmehetnek a



The most common objection to di rect democracy is its 

The complaint sounds something like, “ We live in a complicated societ y, in a global econom y, 
and in giant cities with millions of people. The re’s no possible way to scale up di rect democracy 
in a meaningful wa y.” Bookchin would perhaps respond with one of his most quoted phrases: 

“The belief that what cur rently 
exists must necessarily exist is the 
acid that cor rodes all visionary 
thinking.” He continues, “…aside 
from the utter irrationality of 
crowding tens of millions of 
people into congested, indeed, 
su ffocating urban belts, must the 
present-day extravagant
international division of labor 
necessarily exist in o rder to satisfy 
human needs?” 

Another important question is that of the American Civil War--what happens when a la rge portion 
of citizens support regressive policies? Bookchin answers this in  The Next Revolution .

 “Policy is made by a community or neighborhood assembly of f ree citizens; administration  
 is performed by confederal councils composed of mandated, recallable deputies of   
 wards, towns, and villages. If particular communities or neighborhoods (or a minority   
 grouping of them) choose to go their own way to a point whe re human rights a re violated  
 or whe re ecological mayhem is permitted, the majority in a local or regional confederation  
 has every right to p revent such malfeasances th rough its confederal council. This is not a  
 denial of democracy but the assertion of a sha red ag reement by all to recognize civil   
 rights and maintain the ecological integrity of a region. These rights and needs a re not   
 asserted so much by a confederal council as by the majority of the popular assemblies   
 conceived as one la rge community that exp resses its wishes th rough confederal deputies.  
 Thus, policy-making still remains local, but its administration is vested in the confederal  
 network as a whole.”

MI NÉHÁNY
GYAKORI ELLENVETÉS
A KÖZVETLEN DEMOKRÁCIÁVAL 
SZEMBEN?

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGAA leggyakoribb ellenvetés a közvetlen demokráciával szemben a 

A gondolat általában valahol így hangzik: “Mi egy bonyolult társadalomban, egy globális 
társadalomban és több milliós lakosságú hatalmas városokban élünk. Nem lehet értelmesen nagyobb 
méretűvé tenni a közvetlen demokráciát.” Bookchin valószínűleg egyik leggyakrabban idézett 
szólásával válaszolna:

“A gondolat, hogy a jelenleg 
létezőnek mindenképpen léteznie kell 
a sav, mely szétmarja a vízióval 
megáldott gondolkodást.” Így 
folytatja: “...függetlenül attól, 
mennyire irracionális több-tízmillió 
embert túlterhelt, sőt, fojtogató városi 
övezetekbe zsúfolni, vajon 
elengedhetetlenül léteznie kell 
napjaink szélsőséges nemzetközi 
munkamegosztásának, hogy az 
emberi szükségletek ki legyenek 
elégítve?”

A következő fontos kérdés az amerikai polgárháborúhoz kapcsolódik - mi történik, ha a lakosságnak 
egy jelentős része visszafejlett politikát kezd el támogatni? Bookchin A következő forradalomban 
válaszol erre:

“A döntések egy közösség vagy szomszédság szabad polgárainak gyűlésein születnek; a 
közigazgatást pedig körzetek, városok és falvak által megbízott, visszahívható 
küldöttekből álló szövetségi tanácsok végzik. Ha egyes közösségek, vagy szomszédságok 
(vagy kisebb csoportosulásaik) olyan irányba indulnak el, mely az emberi jogok 
megsértéséhez, vagy az ökológiai pusztítás engedélyezéséhez vezet, a helyi, vagy térségi 
konföderáció többségének minden joga megvan rá, hogy a szövetségi tanácsán keresztül 
az ilyen káros tetteket megakadályozza. Mindez nem megtagadása a demokráciának, 
hanem megerősítése egy általános egyetértésnek, mely felismeri a polgárjogok, valamint 
egy terület ökológiai integritásbeli védelmének szükségességét. Ezen jogok és 
szükségletek nem egy konföderális tanács, hanem inkább a népgyűlési többségek alkotta 
nagyobb közösség által vannak biztosítva, amely közösség a szövetségi küldötteken 
keresztül fejezi ki kívánságait. Így a döntéshozatal hely marad, de a beiktatás a 
konföderális hálózat egységére van ruházva.”



To p rovide mo re substance about how confederal councils “p revent such malfeasances,” I’ll use 
the example of Rojava (DFNS) , the autonomous zone in so-called Northe rn Syria (formerly
Weste rn Ku rdistan).

Bookchin ’s communalist educational p roject can be seen in the Rojavan revolution, whe re
democratic confederalism  (a political system that synthesizes libertarian municipalism, militant 
feminism, and pluralistic, secularist values) is the guiding system since 2005 and has been a ray 
of hope in Syria ’s dark civil/p roxy wa r. Rojava has successfully scaled up di rect democracy 
among a population that has doubled to 4.6 million—half of which a re refugees or inte rnally 
displaced peoples. They’ve done so in ext remely harsh ci rcumstances (besiegement by ISIS, for 
example), and in the midst of a deeply patria rchal cultu re.

Feminism has been a crucial value within the Rojava 
revolution since its roots in Marxist Leninist guerilla 
movement, the Ku rdistan Workers’ Party (mo re
popularly called the PKK). The PKK ’s imprisoned leade r, 
and one of the primary a rchitects of the Rojavan 
system, Abdullah Öcalan, writes the following about 
gender in his pamphlet Liberating Life:

 “I have often written about ‘total divo rce’, i.e. the  
 ability to divo rce f rom the five thousand years old  
 culture of male domination. The female and male  
 gender identities that we know today a re
 constructs that we re formed much later than the  
 biological female and male. Woman has been   
 exploited for thousands of years acco rding to this  
 constructed identity; never acknowledged for her  
 labour. Man has to ove rcome always seeing   
 woman as wife, siste r, or lover – ste reotypes   
 forged by tradition and mode rnity.”

Safegua rds to p rotect women and enfo rce their political 
equality a re built into Rojava ’s unique version of
Libertarian Municipalism. Each of the four levels of 
government (a di rectly democratic, bottom-up structu re) 
have a separate Women’s Council with veto powe r. 
Women’s rights a re enfo rced by the YPJ, a women-only 
defense fo rce (who a re cur rently leading the global fight 
against ISIS). Each leadership position at any level is 
required to have both a male and female counterpart. 
This built-in accountability makes su re that, even if a 
certain village votes to c reate an anti-women polic y, the 
decision-making structu res connected to it will not allow 
power to be used for the sake of opp ression.

SZABADSÁGOT
ABDULLAH ÖCALANNAK
ÉS AZ ÖSSZES POLITIKAI 
FOGOLYNAK

Hogy jobban rávilágítsak, hogyan “akadályoznák meg a káros tetteket” a konföderális tanácsok, 
példaként használnám Rojavát (FDBS), a észak-Szíriának (korábban nyugat-Kurdisztánnak) hívott 
térségen belüli független területet.

Bookchin kommunalista edukációs projektje látható a rojavai forradalomban, ahol a 2005 óta vezető 
rendszer a demokratikus konföderalizmus (egy a libertariánus municipalizmust, a militáns feminizmust 
és a pluralisztikus, szekuláris értékeket egyesítő politikai rendszer) és amely a sötétben szíriai helyi/
polgárháborúban azóta reménysugárként szolgál. Rojava sikeresen ültette makro szinten gyakorlatba 
a közvetlen demokráciát egy olyan népességgel, mely közben 4,6 millióra duplázódott, s melynek fele 
menekült, vagy eredeti otthonából elüldözött népekből áll. Mindezt extrém-nehéz körülmények (például 
az Iszlám Állam nyomása) és egy mélyen patriarchális kultúra között.

A feminizmus a rojavai forradalom kritikus értéke egészen a 
marxista-leninista gerilla mozgalom, azaz a legtöbbször PKK-
nak hívott Kurdisztáni Munkáspárt formájában való 
megalakulása óta. A PKK bebörtönzött vezetője és a rojavai 
rendszer egyik fő tervezője, Abdullah Öcalan a társadalmi 
nemről a következőket írja Az élet felszabadítása című 
pamfletében:

“Gyakran írtam ‘teljes válás’-ról, azaz a férfi 
elnyomás ötezer éves kultúrájától válás 
lehetőségéről. Az általunk ma ismert nemi 
identitások a biológiai férfi és nő jelenségénél 
jóval később formált konstrukciók. A nő több ezer 
éve van kihasználva eme megtervezett identitás 
szerint; örökké elismerés nélkül maradva 
munkájáért. A férfinak meg kell haladnia a nőre 
mindig mint feleségre, nővérre vagy szeretőre 
való tekintést, hiszen ezek a hagyomány és a 
modernitás által alkotott sztereotípiák.”

A nők védelmének és politikai egyenjogúságának 
kifejezett biztosítékai vannak a Libertariánus 
Municipalizmus egyedi rojavai verziójába építve. A 
kormányzás mind a négy szintjének (egy 
bázisdemokratikus, alulról felfelé szerveződő 
struktának) van egy-egy vétójoggal rendelkező Női 
Tanácsa. A nők jogainak érvényesítői pedig a YPJ, egy 
csak nőkből álló védelmi erő (mely jelenleg az Iszlám 
Állam ellenes globális küzdelem élharcosa). Bármilyen 
szintű vezetői pozíciónak kötelező eleme egy férfi és 
női rész. Ez a beépített felelősség biztosítja, hogy ha 
egy bizonyos falu meg is szavaz egy nőellenes 
törvényt, a hozzátartozó döntéshozó struktúrák nem 
engedik, hogy a hatalom elnyomásra legyen használva.
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késő 1980-as évek is

Korai 1990-es évek

1999

1999-2009

Abdullah Öcalan vezetésével a PKK 
marxista-leninista párt fegyveres 
harcot hirdet a török állammal 
szemben és létrehoz egy szocialista 
kurd nemzetállamot

Öcalan elkezdi újragondolni a PKK 
politikai programját és céljait.

Öcalan az egyetlen rab az Imrali 
börtönszigeten. Judith Butler, 
Bookchin és Benedict Anderson 
munkái formálják a szellemi és 
politikai útját.

Öcalant letartóztatják Nairobiban 
és halálra ítélik Törökországban.
Törökország eltörli a halálbüntetést 
az EU-hoz való csatlakozás 
reményében. Öcalan büntetése 
életfogytiglanra módosul.
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2011

2014

Öcalan ügyvédjein keresztül 
kapcsolatba lép Bookchinnal, 
hogy “elméleteit átdolgozzák 
közel-keleti társadalmakra.” 
Bookchin válaszában betegsége 
miatt türelmet kér.

Bookchin eltávozik, mielőtt 
láthatná, ahogy a PKK 
gyakorlatba ülteti gondolatait.

Kitör a szíriai polgárháború.
A lakosság körülbelül fele 
Bookchin libertariánus 
municipalizmusára emlékeztető 
tanácsokba szerveződik.

Rojava kikiáltja függetlenségét és 
elfogadja átmeneti alkotmányát.



is published by Bookchin, p receding Rachel Carson ’s Silent Spring by six 
months. He wa rns of damaging anti-ecological e ffects of our “synthetic”
environment in a b road analysis (pesticides, untested medicines, food
additives, etc.) 

Bookchin influences various movements, including the early anti-nuclear 
power movement and the New Left. He writes a p rogram for an alte rnative 
Students for a Democratic Society (SDS) cente red a round a ffinity groups and 
ecological issues. Bookchin int roduces the ‘a ffinity group’ as a method of 
organizing, inspi red by revolutionary Spain. Clamshell Alliance, an anti-nuclear 
group in New England, implements this method.

Students begin visiting the Institute for Social Ecology (ISE) in Vermont during 
the summer to lea rn permacultu re, radical agrarian/political thought,
appropriate technolog y, etc. The ISE o ffers what is likely the first ecofeminism 
course taught anywhe re, with Ynestra King.

Ku rdish communities (most famousl y, Rojava) in Turkey, Syria, and parts of Iraq 
and Iran have been influenced by Bookchin ’s municipalism, along with
Cooperation Jackson in Mississippi. Ana rchist g roup Demand Utopia
synthesizes social ecology with inspiration f rom the Situationists to o rchestrate 
direct actions (primarily in the Pacific Northwest) and Rojava Solidarity actions.

Bookchin ’s thoughts influence G reen Politics significantly in the eighties and 
nineties. Many ISE-involved activists become involved in the WTO p rotests 
and alte rglobalization movements of the late nineties.

hogyan hatott a Társadalmi Ökológia más TÁRSADALMI MOZGALMAKRA?
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című Bookchin-mű publikációja, hat hónappal megelőzve Rachel Carson Néma 
tavasz-át. Bookchin figyelmeztet a “szintetikus” környezetünk anti-ökológiai káros 
hatásaira egy széleskörű analízissel (növényvédőszerek, ellenőrizetlen 
gyógyszerek, élelmiszer-adalékok, stb.)

Bookchin számos mozgalomra van hatással, köztük a korai anti-nukleáris 
hatalom mozgalmára és az újbaloldalra. Programot ír a Diákok a Demokratikus 
Társadalomért (SDS) szervezet alternatív működésére, melynek fókusza a közös 
érdekű csoportok és az ökológiai ügyek. Bookchin bemutatja az ‘érdekcsoportot’, 
mint szerveződési módszert, a forradalmi Spanyolországtól merítve. A Clamshell 
Alliance nevű new england-i anti-nukleáris csoport bevezeti ezt a módszert.

Diákok kezdik el nyáron látogatni a Társadalmi Ökológiáért Intézet (ISE) vermonti 
székhelyét, hogy megismerjék permakultúrát, a radikális mezőgazdasági/politikai 
gondolatokat, a megfelelő technológiát, stb. Az ISE a világon valószínűleg 
először hirdet ökofeminista kurzust, melyet Ynestra King tart.

Bookchin gondolatai nagy hatással vannak a nyolcvanas-kilencvenes évek 
zöldpolitizálására. Sok ISE-közeli aktivista vesz részt a késő kilencvenes évek WTO 
(Világkereskedelmi Szervezet)-ellenes tüntetéseiben és alter-globalizációs mozgalmaiban.

Bookchin municipalizmusa hatással volt kurd közösségekre (legismertebben 
Rojavára) Törökországban, Szíriában, valamint Iraq és Irán egyes részein, 
emellett a Cooperation Jackson nevű missisippi-i szövetkezetre. A Demand 
Utopia anarchista csoport a szituacionisták által inspirálva és a társadalmi 
ökológiát hirdetve szervez közvetlen akciókat (főleg a Csendes-óceánparti 
északnyugat-USÁ-ban) és rojavai szolidaritás-akciókat.



          piece, Illustrative Opposition: Drawing the Revolutionary 

out of the Ecological, describes the importance of expanding our analysis beyond single issues 

towa rds the necessity of political reconstruction. 

“Social ecology p rovides a thoughtful and comp rehensive interp retation regarding how 
to engage in a political revolution by engaging in local municipal politics to initiate a 
broader move towa rd a confederation of di rectly democratic communities.”
- Chaia Helle r, Social Ecologist

On a 2012 panel discussing the revolutionary status of Occupy, Heller spoke of the need to 
add ress political and social issues while implementing escalating sets of demands into a dual 
power situation th rough a minimum p rogram, to a transitional p rogram, and then a maximum 
program. The tension between reform and revolution does not necessarily mean the two form a 
binary; rathe r, they can be used in tandem to achieve revolutionary goals. 

REFORM : FORRADALOM
TILTAKOZÁSBÓL POLITIKA
CHAIA HELLER
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alkotása, az ‘Illusztratív ellenállás: a forradalmi kinyerése az
ökológiaiból’ megfogalmazza a fontosságát az analíziseink egyéni ügyeken túlra 
bővítésének egészen a politikai újjáépítés szükségességének megfogalmazásáig.

“A társadalmi ökológia egy végiggondolt és átfogó értelmezést ad arról, hogyan lehet 
részt venni egy politikai forradalomban a helyi önkormányzati politizálásban való 
részvétel által, ezzel beindítva egy nagyobb lendületet a közvetlen demokratikus 
közösségek konföderációja felé.”
- Chaia Heller, társadalmi ökológus

Egy 2012-es, az Occupy mozgalom forradalmi helyzetéről szóló kerekasztal-beszélgetésen 
Heller kifejezte a szükségét annak, hogy a politikai és társadalmi problémák meg is 
fogalmazódjanak, de vele egyidőben fokozódó követelések egy kettős hatalmi rendszerbe 
is helyeződjenek egy minmum programon, egy átmeneti programon, majd egy maximum 
programon keresztül. A feszültség a reform és a forradalom között nem feltétlenül jelent egy 
binaritás két oldalát; sokkal inkább használhatóak párhuzamosan a forradalmi célok 
elérésére.



Illustrative opposition is a framework for highlighting a single issue while “illustrating a b roader 
political critique and reconstructive vision…it is a practice of holistic pictu re-making in which one 
brush st roke serves as an invocation to bring an enti re pictu re to fullness,” acco rding to Helle r.

Look at the issue, resea rch its eme rgence, 
and the history of resistance to the issue. 

Look at expansive ways to view the 
issue; find ways that it connects to 
broader issues. 

Direct action. This can look like many 
things, f rom c reating and distributing 
pamphlets, to engaging in performance 
art, to facilitating ongoing lectu re series 
or discussion g roups accessible to the 
communit y.

ILLUSZTRATÍV
TILTAKOZÁS

KRITIKAI FÁZIS

REKONSTRUKTÍV FÁZIS

ILLUSZTRATÍV FÁZIS

Az illusztratív tiltakozás egy keretszendszer az egyéni problémákra való rámutatásra, 
eközben “illusztrálva egy szélesebb politikai kritikát és újraszervező víziót… egy 
holisztikus ábrázolási gyakorlat, melynél egy ecsetvonás felhívásként szolgál a teljes kép 
megalkotására,” fogalmaz Heller.

Vizsgáljuk meg a problémát, tárjuk fel az eredetét 
és a problémával szembeni ellenállás történetét.

Keressünk tágabb szemléleteket a 
problémára; nézzük meg hol kapcsolódik 
nagyobb ügyekhez.

Közvetlen akció. Ez sokféleképpen kinézhet, 
kezdve pampfletek készítésétől és 
osztásától, performansz-művészetben való 
részvételen át, a közösség számára elérhető 
beszélgetőkörök, vagy előadássorozatok 
szervezéséig.



Conversel y, Social ecology ’s reconstructive vision is a fundamental transformation of societ y.  In 
Toward Climate Justice , Brian Tokar asked a series of rhetorical questions that serve to describe 
the utopian elements of social ecolog y.

Tokar ’s questions show how social ecologists view a reconstructive vision, in terms of moving 
beyond the competitive natu re of capitalist society towa rds inte rdependence. This vision st retches 
beyond electoralism or st reet p rotest, trascending binaries of either smashing or seizing the state. 
Many varied elements a re synthesized into a new kind of politics, with the c reation of institutions 
rooted in meaningful di rect democrac y, building alte rnative institutions in which counterhegemonic 
power can take root f rom belo w, to contest against state powe r. Social ecology ’s vision
reconstructs power which has too long been formed into opp ression, and rearranges it for the 
transformation of society along rational, ecological lines.

Marx and Engels saw “utopian socialism” as 
naïve. They thought that p roponents of utopian 
socialism so rely unde restimated the reality of 
the class struggle, and the necessity of 
conf rontation with bou rgeois society and the 
state. They dismissed the utopians (Fourie r, 
Saint-Simon, Robert Owen, and P roudhon) as 
simpleminded, as they p receded industrializa -
tion. The critique against the so-called utopians 
became synonymous with thinkers who we re 
deemed unawa re of mode rn industrial develop -
ment and the p roletariat ’s role within it.

 “Can the potential for a mo re tho roughgoing transformation of society actually be realized?  
 Is it possible for now-isolated local e fforts to come together in a holistic manner and fulfill  
 the old left-libertarian d ream of a “movement of movements,” o rganized f rom the g round up  
 to radically change the world? Can we envision a genuine synthesis of oppositional and  
 alternative-building e fforts able to challenge systems of deeply ent renched powe r, and   
 transcend the dual challenges of political bu rn-out and the co-optation of aspiring alte rnative  
 institutions? Can a new movement for social and ecological renewal eme rge f rom the
 individual and community levels towa rd the radical re-envisioning of enti re regions and a  
 genuinely transformed social and political o rder?”

AZ UTÓPIA VISSZAHÓDÍTÁSA

MARX TÁRSADALMI ÖKOLÓGIA
AZ UTÓPIKUS SZOCIALIZMUS 
NAIV

AZ UTÓPISTÁK NEM ÉRTIK AZ 
OSZTÁLYHARCOT + IPAROSODÁST

REKONSTRUKTÍV TÁRSADALMI 
VÍZIÓ

ARACIONÁLIS + ÖKOLÓGIAI 
SZEMPONTOK SZERINTI ÁTALAKÍTÁS

ÚJ ELKÉPZELÉS KÜLÖNBÖZŐ 
TERÜLETEKRŐL

TÁRSADALMI + ÖKOLÓGIAI 
MEGÚJULÁS

Marx és Engels az “utopikus szocializmust” naivnak 
tartotta. Úgy gondolták, hogy az utopikus 
szocializmus hívei súlyosan alábecsülték az 
osztályharc valóságát és a burzsoá társadalommal 
valamint az állammal szembeni konfrontáció 
szükségességét. Az utopistákban (Fourierban, Saint-
Simonban, Robert Owenben és Proudhonban) az 
iparosodást nem ismerő (megelőző) együgyüséget 
látták. Az utopistáknak nevezettekkel szembeni kritika 
asszociálva lett minden gondolkodóval, aki 
alkalmatlannak tűnt a modern iparosodásnak és a 
munkásság abban betöltött szerepének megértésére.

A társadalmi ökológia újjáépítő víziója szintén egy alapvető átalakítása a társadalomnak. ‘A környezeti 
igazságosság felé’ben Brian Tokar feltett egy sor költői kérdést azzal a céllal, hogy megfogalmazza a 
társadalmi ökológia utopikus elemeit.

“Tényleg megvalósítható lenne a társadalomnak egy alaposabb transzformációja? 
Lehetséges-e jelenleg izolált helyi törekvések holisztikus összeérése, beteljesítve a 
“mozgalmak mozgalmá”-ról alkotott régi bal-libertariánus vágyat, alulról szerveződve és a 
világot gyökeresen megváltoztatva? El tudjuk-e képzelni a tiltakozó és az alternatíva-építő 
törekvések valódi szintézisét, mely képes mélyen beépült hatalmú rendszerek kihívására, 
valamint a politikai kiégés és a beolvasztott feltörekvő alternatív intézmények kettős 
kihívásának meghaladására? Megszülethet-e az individuális és közösségi szinteken egy új 
mozgalom a társadalmi és ökológiai megújulásért, mely teljes régiók radikális 
újragondolásához és egy valóban átalakított társadalmi és politikai rendhez vezet?”

Tokar kérdései bemutatják, hogyan látják társadalmi ökológusok saját újjáépítő víziójukat, mint a 
kapitalista társadalom versengő természetétől a kölcsönös függés felé haladást. Ez az elképzelés 
túlmutat a választásokon, vagy az utcai tüntetéseken, meghaladja az állam elpusztításának, vagy 
megszerzésének binaritását. Sokféle elem egyesül egy újfajta politizálásba, létrehozva jelentéssel 
teli, közvetlen demokráciára alapozott intézményeket, felépítve alternatív intézményeket, melyekben 
az ellenhegemonikus hatalom gyökeret ereszthet, hogy szembeszállhasson az államhatalommal. A 
társadalmi ökológia víziója újraszervezi a hatalmat, mely túl régóta létezik az elnyomás formájában 
és átrendezi, hogy a társadalom ésszerű, ökológiai átalakítását szolgálhassa.
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