Kære venner,
Velkommen til en serie af events og diskussioner i YNKB, som en del af en TV-TV produktion
om COP15:
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* Den nuværende økonomiske krise er hverken en afvigelse eller et tegn på svækkelse af
kapitalen: kriser er ikke et biprodukt af kamp, eller militants, eller, som kapitalisterne ville have
os til at tro, dårlig økonomisk forvaltning - kriser er afgørende for selve driften af kapitalistisk
akkumulation.
* Kapital er ikke interesseret i den kvalitative konfiguration af produkter, så længe de kan
blive brugt på markedet. I forbindelse med det nuværende sammenbrud af en særlig form for
finansiel kapitalisme, er COP15 topmødet og den påtagede bekymring over klimaændringerne,
ikke andet end en undskyldning for at erobrer nye områder til investering af overskuds kapital.
På deres egen måde, skaffer miljøforkæmperes krav blot kapital til nye områder for vækst, nye
bøjninger og nye installationer.
* Enhver idé, der direkte vedrører økonomi kan, per definition, sidestilles med kapital. Derfor er bestræbelserne på at konstruere en alternativ økonomi, i bedste fald en abstraktion, og i
værste fald drevet af kapitalens egen ubevidste reorganisering. I stedet for at bekymre sig om
økonomien, er det egentlige spørgsmål vi burde stille os selv, hvilken form for politik kan blive
heterogen til kapitalismen?
* COP15-topmødet har legitimerede implementeringen af nye love i Danmark, der i stigende grad begrænser muligheden for grupper og enkeltpersoners ret, til at udtrykke uenighed med den dominerende orden. Disse foranstaltninger er ikke ude af trit med det større
neoliberale projekt: at svække statens kontrol på alle områder, med undtagelse af håndhævelse og undertrykkelse. Politiet, domstolene, den militære enhed og folkets såkaldte parlamentariske ”repræsentanter”, har endnu en gang vist sig, ikke at være andet end overklassens
håndlangere.
* Som en reaktion på denne taktik og undertrykkelsen, vil vi producere vores eget tv-program
gennem en demokratisk proces. Vores mål er at vise diskussioner og praksisser i forbindelse
med COP15-topmødet, som ikke er repræsenteret af mainstream TV. Til dette formål, vil vi
bruge TV-TV: en station, der bygger bro mellem det at være på gaden og i luften. TV-TV er
selvorganiseret tv – og er hverken statens eller markedets apparat, men snarere et netværk af
uafhængige producenter, som alle længes efter at bryde den traditionelle monopol af produktionsmidlerne og retten til at sende.
* I lyset af kapitalen, og COP15, er den eneste rigtige strategi en politisk kamp, det vil
sige en singulær, aktiv subjektivitet, en tanke-praksis. Hvis indholdet af ethvert samfund er,
i den sidste udvej, en åndelig styrke, kan vi kun blive befriet af viden. Denne viden kan ikke
være af den abstrakte slags, den der forbliver i ens hoved. For at låne et udtryk fra Marx: det
skal være praktisk kritisk aktivitet, en viden, der er blevet til skindet af ens skind og blodet af
ens blod.
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