Příručka
Otevřených
plén
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Otevřená pléna jsou součástí aktivit a strategie Extinction Rebellion
(XR). Tato metoda sebeorganizace a přímé akce na té nejzákladnější
úrovni byla základem arabské revolty, která se rozšířila z Tuniska do
Egyptu v roce 2011, stejně jako španělského hnutí 15M, hnutí Occupy,
Y En A Marre v Senegalu a Demokratické federace Rojava. V lednu
2019 hnutí Gilets Jaunes ve Francii zřídilo na celostátní úrovni 18
Otevřených plén (orig. People’s Assemblies) za účelem organizace
a zaměření jejich hnutí.

Otevřené plénum a občanské
shromáždění jsou dvě různé věci.
V občanském shromáždění náhodně
vybraní účastníci procházejí školením
od širokého spektra odborníků a poté,
co získají podrobné vědomosti
a přehled o určitém tématu,
o něm hlasují.
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Je nevyhnutelné, že tyto požadavky vyžadují iniciativu a mobilizaci velikostí
a rozsahem podobnou opatřením přijatým v dobách války. Nevěříme však naší
vládě, že učiní odvážné, rychlé a dlouhodobé změny nezbytné k dosažení tohoto cíle,
a nemáme v úmyslu předat naším politikům další moc. Místo toho požadujeme,
aby na změny dohlížely Občanská shromáždění (orig. Citizen’s Assembly), zatímco
povstáváme z trosek a vytváříme demokracii vhodnou k danému účelu.
Třetí požadavek Extinction Rebellion

Tradiční zastupitelská demokracie není vhodná
pro účely řešení stavu klimatické nouze, neboť
politici zastupují mnoho konkurenčních zájmů
předtím, než začnou zastupovat zájmy lidstva
a planety. XR vidí radikální nové formy
demokracie, které vkládají rozhodování zpět
do rukou lidí, jako jediný způsob, jak můžeme
převzít kontrolu nad systémem, kde se nadvlády
chopily korporáty a který nás v současné době
obelhává.
Třetí požadavek XR na používání Občanských
shromáždění (orig. Citizen’s Assembly) vybraných
pomocí losování ukazuje jeden způsob, jak může
být tento nefunkční systém najednou zastaralý.
Důvěřujeme běžným lidem, kteří budou náhodně
vybráni a podrobeni procesu poradní demokracie,
že dokážou realitu stavu klimatické nouze řešit
lépe než současný politický systém. A nezbývá čas.
Způsob, jak vidět demokracii v pohybu a na ulicích,
skrze Otevřená pléna, kde mohou lidé začít znovu
získávat moc a zabývat se tím, co globální politika
a systém, který ji řídí, nezvládá.

Otevřená pléna jsou jednoduše skupiny lidí organizovaně hovořících, sdílejících své pocity
a představy o změně. Ve světě, který se stává stále
více a více rozdrobeným, je setkávání s neznámými
lidmi a sdílení svých pocitů samo o sobě transformativní. V kontextu Extinction Rebellion budou
pléna sestavena tak, aby lidé mohli bezpečně sdílet
zármutek a ztráty, které cítí ve světě, jež se rychle
hroutí. Pléna budou tento zármutek respektovat
a umožní lidem spolupracovat na organizaci rebelie
a posunu ven ze systému, který nás dovedl do této
krize všech krizí.
Jako nástroj, který povede až k Mezinárodnímu
dni rebelie, budou mít pléna specifická využití,
jak vysvětlí tato příručka. Pléna nejsou alternativou k nenásilným přímým akcím, budou spíše
doplněním tohoto procesu. Pokračovat v mírové
občanské neposlušnosti je v jádru všeho, co děláme.
Otevřená pléna jsou také součástí hlubší adaptace,
kterou budou muset komunity projít, aby společně
dokázaly čelit narůstajícímu dopadu hroucení klimatu a biodiverzity. Jakmile se společenské struktury zhroutí, budeme muset získat zpět moc pro své
komunity a tyto formy participativní demokracie
se stanou zásadními pro způsob, jakým se budeme
organizovat.
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Co jsou Otevřená
pléna zač?

Jsou způsobem, jak může skupina lidí diskutovat o problémech nebo kolektivně přijímat
rozhodnutí, kde jsou všechny hlasy vyslyšeny
a hodnoceny rovnocenně a žádný člověk nebo
skupina nemohou tento proces ovládnout. Pléna
mohou být formou přímé akce, pokud se pořádají
v prostoru, který je navržen tak, aby byl rušivý,
nebo během obsazení.
Otevřená pléna (People’s assemblies) nelze zaměňovat za Občanská shromáždění (Citizens assemblies),
při nichž náhodně vybraní občané procházejí
procesem učení za pomoci širokého spektra
odborníků, což vede k získání důkladných znalostí
a perspektivy ohledně konkrétní otázky předtím,
než o ní hlasují.

Tři způsoby, jak lze Otevřená pléna využít:
— Pléna konané ve veřejných prostorech mohou
sloužit jako způsob, jak zapojit veřejnost do
konverzace a přidat její hlas k diskusi a debatě
ohledně klimatické nouze (Budování Hnutí).
— Pléna mohou být součástí přímé akce, když se
konají během obsazení, pouličních blokád nebo
dalších forem nenásilné občanské neposlušnosti,
která zahrnuje skupiny lidí držících prostory po
určitou dobu (Přímá akce).
— Skupiny jakékoli velikosti se mohou setkat
a diskutovat o problémech nebo kolektivně přijímat
rozhodnutí s ohledem na posun cílů a akcí XR
dopředu. Základní metody participativní demokracie mohou být využity skupinami přímé akce při
přijímání mimořádných rozhodnutí, místními
skupinami při rozhodování o tom, jak se organizovat, nebo pro schůzky zájmových a pracovních
skupin (Organizování a rozhodování).

Lidé tam chtěli promluvit a vyjádřit své názory a byl tam facilitátor,
lidé si dělali poznámky. Bylo to provedeno organizovaně, aby se
zajistilo, že může mluvit každý… Nyní může každý říct: “My máme
právo říct, že už nás ty věci štvou a chceme změnu.” Teď víme, že máme
sílu, která vychází z toho, že nás je mnoho.
Členka 15M vzpomíná na své první plén
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Tři
nezbytné
prvky
Tři klíčové prvky Otevřených plén jsou
radikální inkluzivita, aktivní
naslouchání a důvěra.

1) Efektivní pléna dosahují radikální

inkluzivity, kde je kladen důraz na to,
aby všichni byli slyšeni a oceněni stejným
dílem, což znamená, že žádné hlasy nedominují a lze dosáhnout kolektivní moudrosti plén. Lidé se mohou účastnit bezpečně
a otevřeně, beze strachu z odsouzení nebo
výsměchu. Radikální inkluzivita je praktickým krokem k rozšíření hnutí tím, že
poskytne zapojení všem zúčastněným.

Rozmanitost názorů se vám z dlouhodobého
hlediska sociálně vyplatí… pokud tento
problém nespravíme ze všeho nejdřív,
budeme prostě jen replikovat existující
mocenské struktury.
Eleanor Saitta, hackerka a designérka

2) Je snadné začít si v hlavě plánovat,

Je známkou vzdělané mysli, že je schopná
jaká bude vaše reakce, během toho, co
někdo ještě mluví. Aktivní naslouchání
vzít v úvahu myšlenku, aniž by ji přijala.
se zaměřuje na to někoho plně poslouchat
Aristoteles
po celou dobu, ještě než na to rozvineme
odpověď. Pléna nejsou arénou pro intelektuální zápasy nebo skórování,
ale místem, které uznává, že žádný člověk ani skupina nedrží všechny
odpovědi a že skrze moudrost davů dosáhneme mocné inteligence
o hlavních diskutovaných otázkách.

Foto: Alexandr Petrželka

3) Jakmile byl dohodnut systém

a postup pro Otevřená pléna, je nezbytné,
aby všichni účastníci důvěřovali procesu,
důvěřovali facilitátorům a důvěřovali
různým zapojeným pracovním skupinám.
Nemá to být dokonalý systém a může být
efektivní jedině tehdy, když lidé důvěřují,
že ti, kdo se zapojili, se sešli v pokoře, aby
usilovali o rozhodnutí a činy, které jsou
pro všechny nejlepší.

Teď zpětně vidím organizaci plén 15M
a sousedství a žasnu nad tím, jak to mohlo
fungovat, a především nad veškerou
důvěrou, kterou to obnášelo.
Carolina, zakladatelka 15M
a www.takethesquare.net
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Jak se
organizuje
Otevřené plénum?
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Vyberte místo konání

Týden předem

Otevřená pléna se obvykle konají ve veřejných
prostorách, jako jsou náměstí nebo výrazná vnější
místa, jako třeba radnice. Jsou navržena tak, aby
byla co nejvíc otevřená, aby se členové veřejnosti
mohli snadno zapojit. Také se někdy pořádají
v komunitních centrech nebo jiných veřejných
budovách, zejména v zimě. Pléna mohou být
umístěna na takovém místě venku nebo uvnitř,
které nějak souvisí s tématem, kterým se plén bude
zabývat. Pokud se například pléna dívá na důsledky
úpadku klimatu a biodiverzity na zemědělství, tak
uspořádat setkání před Národní unií farmářů je
způsob, jak vynutit odezvu. Všechna pléna se konají
na místech, která jsou plně přístupná pro vozíčkáře.

“Procesová pracovní skupina” je zodpovědná za
celkovou organizaci plén a bude připravovat každé
nové plénum, které nastane.
Tým pro média a zpravodajství inzeruje pléna týden
předem, a pokud je to možné, tak se pokusí pokrýt
místní média. Zpravodajství o plénech zahrnuje
uvedení programu a případných návrhů, což lidem
dopřeje čas na rozvahu nebo dohledání informací.

Procesová skupina
— Naplánuje na místě konání pléna dětské hřiště,
aby rodiče věděli, že se mohou účastnit a že zde
bude bezpečné místo, kde bude o jejich děti
v průběhu pléna postaráno.
— Pokud se má plénum konat více než 100 lidí, tak
naplánujte ozvučovací systém, aby se mohli zapojit
starší lidé nebo lidé, kteří mají problém slyšet.
— Zorganizujte, kdo budou dva hlavní facilitátoři
a zapisovatelé poznámek z pléna, a potvrďte s nimi
datum, čas a program.
— Zorganizujte tým lidí, který bude mít za úkol
vítat všechny lidi, kteří dorazí, odpovídat na otázky
a poskytovat teplé nápoje a občerstvení.
— Ujistěte se, že sociální média jsou připravena
plén pokrýt a pokud možno uspořádat živý přenos.

Den předem
Procesová skupina

Během pléna
Procesová skupina:

— Setkejte se s facilitátory a vytvořte plán, jak pléna
co nejefektivněji vést.
— Zkontrolujte, zda je místo konání stále otevřené
a zda nebyly zahájeny práce na silnici nebo jiné
neočekávané změny.
— Ujistěte se, že je připravený vítací tým a mají
zorganizované jídlo a teplé nápoje.
— Zkontrolujte, zda jsou připraveni lidé organizující oblast pro péči o děti.
— Pokud používáte ozvučovací systém, otestujte jej.

— Podpořte facilitátory ve vedení plén tak, jak bylo
plánováno, a včas.
— Ujistěte se, že lidé na plénu dostávají podporu.
— Odpovězte na všechny otázky týkající se procesu,
z očí do očí, mimo pléna.

Hodinu předem
— Procesová skupina, facilitátoři a tým pro média
a zpravodajství se sejdou a projdou plán plén.
— Celý tým organizující plénum má na sobě
oblečení, díky kterému je lze snadno identifikovat.
— Vítací tým připraví jídlo a teplé nápoje a všechny
stánky XR.
— Ozvučovací systém je nastavený a otestovaný.
— Prostor pro děti je zorganizovaný.
— Tým sociálních médií začne odesílat fotky
z přípravy plén, za použití tagu #XRAssembly.

Po plénu
Procesová skupina:
— Dejte podporu vítacímu týmu při sbírání
možných registrací od nových lidí.
— Odpovězte na jakékoli dotazy týkající se procesu
nebo harmonogramu plén nebo jak při plénech
dobrovolně pomáhat.
— Uspořádejte s facilitátory schůzku s detailní
zpětnou vazbou a reflexí.
— Ujistěte se, že je ozvučovací systém zabalen
a vrácen.
— Uspořádejte se všemi, kdo zbývají, party.
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XR bude poskytovat facilitátory, kteří navštíví
všechny místní skupiny za účelem školení
a podpory při provozování efektivních plén,
ale je si vědoma toho, že ve vaší komunitě je
s největší pravděpodobností mnoho lidí, kteří
tyto dovednosti již mají a povzbuzuje pléna
s facilitátory, kde:
— Se facilitátoři často střídají
— Být dobrovolně facilitátorem prostřednictvím
procesového týmu plén zůstává otevřené a je
jeho zodpovědnost zajistit rovné zastoupení rasy,
pohlaví a věku, jakož i to, aby facilitátoři neměli
žádnou silně zakořeněnou politickou zaujatost
nebo jiné silné předsudky.
— Neutralita a diverzita u facilitátorů poskytuje
efektivní pléna.
— Facilitátoři udržují radikální inkluzivitu, aktivní
naslouchání a důvěru a všechny hlasy jsou rovnocenně slyšeny a oceněny.
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Foto: Ruth Davey

Zahájení plén
Facilitační tým:
— Pomozte davu, aby se uspořádal do kruhu nebo
do tvaru podkovy s volným prostorem, odkud lidé
budou mluvit.
— Ujistěte se, že jsou lidé vítáni a že bude nově
příchozím vysvětleno, co se děje a jak se mohou
účastnit.
— Začněte včas tím, že se facilitátoři představí,
projdou programem a vysvětlí základní principy,
na jejichž základě je plénum vedeno.

Jak facilitovat
Otevřené plénum?

Patří sem to, že se nahlas přečtou principy regenerativní kultury pro schůzky XR a zdůrazní se, že jsou
na plénu všechny hlasy stejně oceněny a vyslyšeny
a že jakékoli chování, které se snaží tyto zásady
porušovat, nebude tolerováno (“vítáme všechny
lidi, ale ne všechna chování”).
“Vážíme si všech hlasů na plénu, neboť cílem je slyšet
moudrost davu, který se tu shromáždil, a ne, aby na plén
převládly jednotlivé hlasy nebo skupiny. Uvědomujeme
si, že sebevědomí řečníci nemusí mít vždycky pravdu a
že ti, kteří nejsou tak sebevědomými řečníky, budou mít
často ty nejužitečnější nápady nebo názory, kterými
mohou přispět diskusi. Proto si vážíme všech hlasů stejně
a žádáme vás, abyste udělali totéž. Netolerujeme žádné
pokřikování, zneužívání nebo zostuzování a pokud
by došlo ke konfliktům, tak máme připravené řešení
konfliktů, abychom si s tím poradili. Vítáme všechny
lidi, ne však všechna chování.”
— Zapalte svíčku nebo plamen ve středu pléna
a vysvětlete, že to slouží k tomu, aby bylo neustále
přítomné kolektivní myšlení plén, všechny děti,
které dnes žijí a sedm generací, které mají přijít.
— Pozvěte lidi, aby si na dvě minuty vzali mikrofon
a mluvili o tom, jaký je jejich osobní pocit v souvislosti s problémy, které XR řeší. Na otevřeném
veřejném plénu se může tato sekce vést tak dlouho,
dokud se lidé dobrovolně hlásí o slovo. To otevírá
prostor k tomu, aby se lidé citově propojili.
— Držte se přísně vymezeného času, ale ujistěte se,
že lidé, kteří mluví, dostávají podporu a mohou se
při svém sdílení cítit naprosto bezpečně.

Hlavní sekce
Facilitační tým:
Projde si program (do programu mohou patřit
body k diskusi (“jaký bude mít vliv rozklad klimatu
na naši komunitu v průběhu následujících tří let?”,
návrh (“měli bychom podporovat místní tábor proti
štěpení dnem nenásilné občanské neposlušnosti na
vrtací stanici příští sobotu”), organizování (“zpětná
vazba a aktualizace od pracovních skupin”) nebo
rozhodování (“pojedeme na jaře 2020 do Prahy
nebo si vytvoříme vlastní akce v našem městě nebo
uděláme obojí?”))
— Předloží program a zkontroluje, zda někdo
nezvedne ruku se signálem “vysvětlení”, a pokud to
bude potřeba, tak se k programu řekne víc. Pokud
se jedná o vysvětlení návrhu, může osoba nebo
osoby, které návrh učinily, návrh objasnit.
— Rozdělí pléna do menších skupin, ideálně o osmi
lidech. Facilitátoři se musí pokusit zajistit, že toto je
zhruba velikost každé skupiny a podpořit lidi v tom,
aby si sedli do skupin s lidmi, které ještě neznají.
— Má jasno v tom, jak dlouho musí menší skupiny
diskutovat. Dodržujte časový rámec během pléna,
neboť mnozí lidé, kteří se ho účastní, mají pracovní
nebo rodinné povinnosti, které je třeba respektovat.
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Jak facilitovat
Otevřené plénum?

BOD VYSVĚTLENÍ
PŘÍMÁ REAKCE

Malé skupinky
— Úkolem těchto skupin je projednat návrh, otázku
nebo nějaké téma do hloubky.
— Každá malá skupinka si musí zvolit facilitátora
a zapisovatele poznámek.
— Facilitátor skupinky musí s citem praktikovat
radikální inkluzivitu a aktivní naslouchání a zajistit,
aby byli všichni vyslyšeni stejně a s respektem.
— Zapisovatel poznámek bude muset ve svých
poznámkách shrnout, co bylo řečeno, do velmi
základních bodů. Pro dvacetipětiminutovou
skupinku je ideálem mít za cíl pět klíčových
bodů. Většina zkušených zapisovatelů poznámek
zapíše pár poznámek během toho, co lidé mluví,
a bude mít na konci čas na to vytáhnout ze svých
poznámek klíčové body.
— Když chce ve skupině někdo něco říct, zvedne
prst a čeká, až na něj přijde řada a facilitátor mu
umožní mluvit. Je nezbytné, aby si lidé neskákali
do řeči a čekali, až na ně přijde řada. Facilitátoři
musí zajistit, aby lidé nikdy nemluvili déle než dvě
minuty.
— Pokud někteří lidé zvednou prst, aby mohli
mluvit, a ještě neměli příležitost nic říct, zatímco
jiní již mluvili hodně, potom facilitátor dá této
osobě přednost před těmi, kdo čekají “v pořadí”.
— Pokud někdo řekne něco, s čím souhlasíte, je
důležité dát signál “mávající ruce” jako souhlas.
To okamžitě ukazuje, jak velká shoda existuje s
něčím, co se říká. Pokud se najednou objeví les
mávajících rukou, může tak zapisovatel poznámek
vidět, že toto je jeden z populárnějších bodů a stane
se jedním z klíčových bodů, které budou součástí
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zpětné vazby.
— Řekne-li někdo něco, co je nejasné, lidé podrží
rukou signál “vysvětlení”, kvůli kterému facilitátor diskusi pozastaví, dokud nebude vysvětlení
provedeno.
— Pokud někdo řekne něco, k čemu má jiný člověk
přímo relevantní informace, které chce přidat,
tak tento člověk vydá signál ruky “přímá reakce”
a facilitátor mu dovolí poskytnout tyto relevantní
informace okamžitě poté, co daný člověk domluví.
Přímá reakce musí být naprosto relevantní, co
se týče dodávání zásadních informací, kterých si
mluvčí není vědom (“datum akce se nyní přesunulo
na středu”). Není to výmluva pro přeskočení pořadí,
jen abyste se mohli k něčemu vyjádřit.
Nezneužívejte toho, protože pak lidé ztratí důvěru
v tento proces.
— Pokud má někdo informace, které jsou bezprostředně relevantní pro blaho celé skupiny, vydá
rukama signál “technická poznámka”. Používá se
pouze pro okamžité obavy o blaho celé skupiny
(“tuto místnost bude za pět minut využívat jiná
skupina”).
— Jakmile někdo dosáhne svých dvou minut, je
třeba, aby facilitátor vydal rukama signál
“dokončení”. Je třeba to dělat citlivě, ale zároveň
být pevný.
— Být facilitátorem znamená, že neustále sledujete skupinu, zajišťujete, aby nikdo v rozhovoru
nepřevládal, citlivě dáváte přednost těm, kteří
dlouho nemluví nebo jsou z mluvení nervózní,
zajišťujete, aby se udržel vzájemný respekt a stejné
ocenění všech hlasů a vždycky dáváte pozor na čas.

TECHNICKÁ POZNÁMKA

MÁM POZNÁMKU

— Pět minut před koncem malé skupinky musí
facilitátor dovést diskusi k závěru a nechat čas
zapisovateli poznámek na to, aby si své zápisky
prošel, identifikoval to, co považuje za klíčové body,
a měl potom čas na to dát zpětnou vazbu skupině,
aby se všichni mohli shodnout, že to opravdu
spravedlivě reprezentuje tuto diskusi.
— Hlavní facilitátoři pléna potom povolají všechny
skupinky zpátky na plénum (do společné velké
skupiny) a zapisovatelé poznámek půjdou dopředu,
aby mohli dát zpětnou vazbu.
— Každý zapisovatel poznámek dá zpětnou vazbu
o klíčových bodech, na kterých se shodla jeho
konkrétní malá skupinka. Je důležité, aby celé
plénum ukázalo “mávající ruce”, pokud s něčím
souhlasí, když jsou obě ruce vysoko a divoce mávají,
ukazuje to plný souhlas. To pomáhá zapisovateli
celého plén identifikovat nejpopulárnější body,
kterých se dosáhlo.
— Je dobré, pokud facilitátoři požádají plénum,
aby vyjádřili ocenění lidem, kteří facilitovali malé
skupinky a kteří dělali pro malé skupinky
poznámky.
Návrhy
— Pokud se plénum zaměřuje na návrh, facilitátoři
zvolí “kontrolu teploty”, kdy je návrh znovu přečten
(po projednání v malých skupinkách) a plén pomocí
rukou vyjádří, zda souhlasí nebo ne.
— Pokud souhlasí jen několik lidí, návrh se stáhne
zpět a lze jej upravit tak, aby vyhovoval nápadům,
které vyplynuly z bodů předložených na plén, nebo
je od něj zcela upuštěno, pokud nemá podporu nebo

SOUHLASÍM

není možné jej přizpůsobit kolektivní vizi plén.
(Návrh na to vložit veškerý čas a zdroje skupiny
do místní kampaně proti štěpení možná nebude
schválen, ale populární připomínka ze strany
skupiny, že část času a zdrojů by bylo možné vložit
do místní skupiny, by mohl vést k tomu, že se návrh
s touto úpravou vrátí).
— Facilitátoři spolu se zapisovatelem plén
zkontrolují, zda je zaznamenáno přesné slovní
vyjádření návrhu.
Zakončení
— Ke konci plén jsou lidé povzbuzeni k “výkřikům”.
Toto jsou stručné informační výroky (“v neděli je
filmová noc a fundraiser v místním kině”) nebo
žádosti (“ve čtvrtek se koná schůzka skupiny médií
a zpravodajství a potřebujeme místo konání”). Je
třeba, aby byly krátké, a pokud možno předem
domluvené s facilitátorem, a všechny výkřiky by
dohromady neměly trvat déle než deset minut.
— Je třeba, aby dva hlavní facilitátoři pléna shrnuli
výstupy setkání, poděkovali všem, kdo pomohli
plénum uspořádat, a jasně uvedli, kde a kdy se
bude konat příští plénum a kde budou zveřejněny
poznámky.
— Jakmile se všichni začnou balit, uspořádejte party
s těmi, kdo zbydou.

DOKONČENÍ
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Pléna během přímé akce nebo obsazení
— V závislosti na velikosti, trvání a přítomnosti
policie, mohou být tato pléna buď rychlá rozhodovací pléna (“policie nám dala tyto možnosti,
co bychom měli dělat?”) Jejich součástí nejsou
malé skupinky, ale budou se spoléhat na facilitaci
směrem k celému plénu, na základě okamžité
reakce v podobě signálů ruky.
— Pokud akce nebo blokády probíhají po
dlouhou dobu, mohou to být delší pléna,
kde jsou lidé schopni diskutovat o klíčových
otázkách souvisejících s akcí (“obsazujeme
kanceláře  hlavní těžební společnosti, jakým
jiným způsobem bychom mohli narušit průmysl
fosilních paliv?”).
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Foto: Ruth Davey

Jak facilitovat
Otevřené plénum?

Prvního Dne rebelie XR se plén během obsazení
Westminsterského mostu zůčastnilo asi 400
lidí, kdy 27 malých skupinek diskutovalo na
téma “jakými způsoby se může
Velká Británie dostat do roku 2025 na
nulovou čistou uhlíkovou bilanci?”

Foto: Kay Michael

V Den prohlášení 31. Října 2018 se
několik stovek lidí přesunulo do ulic
na Náměstí parlamentu v Londýně
a konalo se rychlé kolektivní
rozhodovací shromáždí, které se
rozhodlo zůstat na ulici jako forma
nenásilné občanské neposlušnosti.
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Místní organizátoři, procesový tým plén a mluvčí pracovních
skupin zvolili téma pro pléna, která jsou nejpodstatnější
pro další posun cílů Rebelie. Kterýkoli účastník pléna může
navrhnout budoucí témata.
Jednoduché online nástroje digitální demokracie jako
https://citizens.is/ lze využít k tomu, aby lidé mohli
vybírat nebo navrhovat témata plén, jakož i pokračovat
v komunitních komentářích a prioritizaci nápadů.
Některé návrhy na témata:
— Jak dobře zapojovat nové lidi? Jak efektivně růst? Jak to
udělat, aby noví lidé přicházeli a zůstali?
— Jak dobře šířit radikalizaci? (v říkání pravdy, v přímých akcích, v lásce, v důvěře) Jak narušit “business as usual” a usnadnit
ostatním, aby z něj také mohli vystoupit?
— Jak pomoci menším místním skupinám rozjet narušující
přímé akce?
— Jak rebelovat a nevyhořet? Jak si dobře najít vnitřní balanc ve
svém zapojení v XR?
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Foto: Jakub Ryvola

Témata
pro pléna

Foto: Eduard Germis

Na Václavském náměstí
probíhal 12. října 2019
otevřený plénum k tématu
„Jak může mladá generace
ovlivnit dnešní rozhodování o
budoucnosti na Zemi už teď?”

Tato příručka byla vytvořena na základě podnětů aktivistů
z 15M, Stop the G8, hnutí globálního municipalismu Fearless
Cities a majoritními světovými aktivisty z Ghany a Senegalu.
Tento manuál není psán s tím, aby byl předpisem pro majoritní
světové XR skupiny tam, kde už se praktikují existující kultury
plén. Ani oblasti diskuse pro pléna nemají být předpisem pro
majoritní světové kultury odporu.

Další čtení:
https://takethesquare.net/
https://howtocamp.takethesquare.net/
http://www.aamindell.net/worldwork/
https://rhizomenetwork.wordpress.com/resources/#Facilitation
https://www.seedsforchange.org.uk/resources
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www.rebellion.earth
www.extinctionrebellion.cz

