Гражданско сдружение Щастливеца & Френски институт в България
Ви канят на лекция-дебат на тема

Свиване на растежа

Представяне на книгата на Венсан Лиеже и колектив

Проект за свиване на растежа: Манифест за безусловна дотация за автономия,
издателство Сиела, предговор от Радосвета Кръстанова
С участието на Серж Дюфулон, Генади Кондарев, Петър Кънев,
Радосвета Кръстанова, Венсан Лиеже, Антоний Тодоров & Серж Воликов
26 май 2014 от 18 ч. – Френски институт в България
пл. Славейков 3, София 1000
Симултанен превод на френски и на български език, вход свободен
Възможен ли е демократичен и спокоен преход към едно по-устойчиво и желано общество? Началото на новото
хилядолетие бе свидетел на зараждането на ново идейно движение, обединено около лозунга „Да излезем от
растежа“. Изхождайки от една радикална критика на обществата на растежа, основани на модела на развитие на
продуктивизма и разкривайки задънената улица, до която той води, това необичайно политическо НЛО успя да
раздвижи дебата и да обогати дискусиите по тези тема. Моделът на Свития растеж се основава на конкретни
колективни инициативи и на иновативни предложения : безусловен минимален доход за всички, разширяване на
сферата на безплатните услуги и обмен, съзнателно опростяване на живота, преход към нови, по-устойчиви, пожелани и по-дружелюбни форми на обществено съжителство, открита релокализация. С други думи :
разкрепостяване на мисленето и излизане от едноизмерния модел на „икономическия човек“.
Стратегическият и политически размисъл в средите на движението доведе до предложение за Безусловна дотация
за автономия, съответствана от един Приемлив минимален доход. Тази Дотация представлява икономически и
социален инструмент, който би могъл да ни изведе от безизходицата, към която все по-стремително ни води
обществото на неограничения растеж.
Манифестът за Безплатна дотация за автономия, който държите в ръцете си, тръгва от идейните първоизточници
на Свития растеж и предлага размисъл, но и конкретни пътища, които по демократичен и ненасилствен начин да
ни доведат до по-устойчиви и по-справедливи общества. (откъс от 4-та корица на книгата).
Серж Дюфулон е антрополог и социолог, професор вУниверситета Гренобъл ІІ, специалист по религиите и магическорелигиозните феномени като ясновидството. Писал е в сферата на трудовата социология и военните трудови организации,
както и за миграциите и околната среда. От декември 2012 е хроникьор в емисията Les Grands Gueules по RMC (Радио Монте
Карло).
Венсан Лиеже, съавтор на книгата, е инженер, занимавал се е с научна дейност в Ню Орлиънс, и с дипломация и
сътрудничество в Будапеща, Унгария. Присъединява се към Партията за Свиване на растежа през 2008 г. и става един от
главните й говорители. Участва в създаването на парижки колектив за Свиване на растежа и режисира документалния филм
Hommage à Nicholas Georgescu-Roegen (С почит към Никола Джорджеску-Рьоген). В края на 2008 заедно с Пол Ариес
лансира обръщението Европа-Свиване на растежа. В момента Венсан Лиеже живее в Будапеща и подготвя
докторската си дисертация в икономическия университет, като се включва в основаването на изследователски и
експериментален център за Свития растеж и прехода.
Петър Канев е координатор на образователна мрежа „Място за бъдеще“, преподавател и изследовател в Института за
изследване на обществата и знанието (ИИОЗ), Българска академия на науките и в УниБИТ – Университет по
библиотекознание и информационни технологии; член на Управителния съвет на Софийско гражданско сдружение
“Щастливеца”.
Радосвета Кръстанова е преподавател в Нов български университет и е председател на Гражданско сдружение
„Щастливеца“.
Генади Кондарев е член на Екологично сдружение "За Земята" - член на CEE Bankwatch Network. Автор на документалния
филм "Нигерия кърви петрол".
Антоний Тодоров е професор по политически науки в Нов български университет.
Серж Воликов е историк, професор в Бургундския университет, специалист по политическа история на работническото
движение и политическите и синдикални организации в периода между Първата и Втората световна война. Френски експерт
международния Съвет по архивите, ръководител на Дома на науките за човека в Дижон, бивш председател на националната
мрежа на Дома на науките за човека във Франция.

