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La historiisto kaj ekologiisma agitisto
Murray Bookchin, naskiĝinta je la 1921a
en Novjorko, estas la fondinto de la so
cia ekologiismo. Iu el liaj plej antaŭeni
rantaj proponoj estas la liberecana mu
nicipemo surbaze de la reakiro de la po
polaj asembleoj kaj la rekta demokratio
je la niveloj municipa, loĝantara kaj
kvartala. Temas pri politika organizo
surbaze de najbaraj asembleaj instituci
oj, kiuj per rekta demokratio federa
ciiĝus je konfederacio el liberaj munici
poj aŭ komunumoj, fariĝantaj alternati
vo al la ŝtato. La municipemo batalas
por la liberiĝo de la municipoj, por mal
submetiĝigi ilin al la ŝtata povo, tio es
tas, igi ilin kontraŭpovo. La malfacilaĵo,
kiu stariĝas, estas kiel atingi anarĥiista
municipo ene de la kapitalista sistemo.
Tiu afero favoris sintenojn, kiuj defen
das la partoprenadon je la municipaj ba
lotadoj, tamen la municipemo ne limigas
sin al tiu flanko, kontraŭe ĝi klopodas
krei produktadajn, komsumajn, servajn
organizojn, kiuj faligu la municipan po
von.

La propono de Murray Bookchin –ĵus
mortinta (2006)– deflankiĝas de la in
dustria logiko altrudita de la kapitalis
mo kaj la ŝtato kaj emas al komunumis
mo. Ĝi ne taksas, ke la valoroj de la uzi
no estu forĝantoj de iu revolucio, sed
plenkontraŭe. Bookchin pripensas la Pa
rizan Komunumon kaj trovas ĝian fi
askon en la alpreno de la delegita poli
tiko, en la ŝtatiĝo. Fakte Bookchin kon
traŭstarigas la urbon –la municipon kiel
liberan civitanaron, kiuj sin administras
kaj formiĝas pere de la asembleo– al la
ŝtato, la politika delegemo kaj la aŭtori
tatismo. La aŭtoro parolas pri la popolo,
kiu estas ekiĝonta, kaj kiu –venkante la
privatajn interesojn de klaso– celos la
ĝeneralan intereson, kiu estos adminis
trata de la liberecana municipo. La aŭ
toro pledas pro la anarĥiista komunu
mismo kontraŭ la individuismo kaj la
sindikalismo, pledas pro la historia kon
cepto pri urbo aldonante al ĝi la libere
cana tradicio kaj partianiĝas pro la re
akiro de la politiko. Tiel li pledas por la
partopreno je la municipa politiko kun
liberecanaj celoj pere de kvartalaj kaj
tuturbaj asembleoj. Li neas, ke tio kon
dukendas al la parlamentismo, kaj aser
tas, ke fakte tio estas agado kontraŭan
ta la ŝtaton kaj havas originojn kaj funk
ciojn ege malsimilajn. Bookchin volas
venki la naŭzon kontraŭ la balotadoj –
ĉar li pritaksas, ke ne ĉiuj estas egalaj–
kaj memorigas pri tio, ke la politiko po
vas strukturiĝi per kvartalaj asembleoj
kun eksigeblaj delegitoj, ĝisfunde de
mokratia kontregistrado, ktp.
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