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L’activisme més enllà de les fronteres: societat civil i xarxes transnacionals
El Departament de Llengües i Civilitzacions (DLC) de la Université Toulouse 1-Capitole
organitza el 6 de maig de 2016 una Jornada d’Estudi internacional titulada: « L’activisme més
enllà de les fronteres: societat civil i xarxes transnacionals ». Les llengües de treball seran:
francès, anglès, castellà i català. Les comunicacions de la Jornada es podran sotmetre més
endavant, en format d’article, al comitè científic de la revista Miroirs, la revista digital del DLC
(www.revuemiroirs.fr), per a una eventual publicació en línia.
Aquesta Jornada d’Estudi internacional, plurilingüe i interdisciplinar pretén reunir investigadors
en ciències socials, polítiques i humanes (dret, ciències polítiques, sociologia, història,
civilització de països anglòfons, ibèrics i hispànics…) per tal d’interrogar-nos sobre les
dinàmiques que, gràcies a actors de la societat civil, han afavorit l’aparició de xarxes
transnacionals al marge de les institucions estatals, i fins i tot en competència amb elles pel fet
d’envair els àmbits d’actuació tradicionals dels Estats.
En aquests temps en què l’Investigatory Powers Tribunal, la cort encarregada dels serveis
d’intel·ligència britànics, revela un espionatge d’Estat envers Amnesty International, resulta fàcil
d’entendre la importància estratègica de les associacions civils en l’esfera pública internacional.
La globalització i l’associació d’Estats en instàncies supranacionals han tingut repercussions
sobre la natura i la forma de l’acció militant que té tendència a desenvolupar-se sota el model de
l’acció transnacional, un activisme més enllà de les fronteres. Com ho subratllen Della Porta i
Kriesi (1998), « el desplaçament dels llocs de decisió i dels espais polítics de referència ha
suscitat […] noves formes de mobilització ». Les institucions supranacionals ja no tenen el
monopoli de la reivindicació dels valors humanistes i universals, com ho demostra la Unió
Europea en aquests moments. Vacil∙lant davant de la crisi migratòria a la Mediterrània i el
desamparament econòmic de Grècia, la UE es troba en una cruïlla. Desvirtuada entre una
indecisió paralitzant i un doble discurs, els Estats i la UE han deixat aparéixer un enorme àmbit
d’acció per a les xarxes transnacionals. Aquestes xarxes, vinculades entre si mateixes per un
compromís alhora viscut i presentat como el fruit d’un imperatiu moral, fundat en la defensa dels
drets humans, es distingeixen per l’ús de l’acció directa, contrarestant així amb la passivitat dels
Estats i les instàncies supranacionals, on la denegació latent de la democràcia està quedant palesa.
Aquesta Jornada d’Estudi pretén que ens interroguem sobre les plataformes ciutadanes,
associacions, comitès, ONG humanitàries, sindicats, moviments, moviments blancs, agrupacions,

etc… que, sense recolzament institucional, aconsegueixen associar-se amb estructures anàlogues
a l’estranger. Aquests grups que apareixen ja a finals dels anys 1960 i que segueixen sent molt
dinàmics avui dia, constitueixen xarxes transnacionals, unides per valors i discursos comuns, que
estan a l’origen d’intercanvis tangibles d’informació i serveis (Keck et Sikkink, 1998). Volem
estudiar les modalitats de l’acció col·lectiva i l’impacte real d’aquestes estructures militants
creades de manera horitzontal. Abordarem la qüestió del funcionament de les col·laboracions
transnacionals, les diferents accions orquestrades (lobby polític, manifestacions, piquets de vaga,
promoció cultural, boicot, accions reivindicatives…) així com els discursos alimentats per una
retòrica de l’explicació i de la justificació que acompanyen aquestes formes d’acció i pretenen
vincular una imatge atractiva dels grups mobilitzats. Ens interrogarem també sobre la natura de
les causes defendides, les motivacions dels actors polítics i l’obtenció de finançament que
permeten recolzar l’acció col·lectiva. L’ex-president uruguaià, José Mujica, va declarar : « els
humans han de deixar de raonar com a « nacionals » per començar a reflexionar com a espècie i,
per això, ens hem de dotar d’una gobernança mundial ». Poden els Estats aportar solucions als
reptes del nostre temps? Podrien ser els activismes transnacionals una nova forma de gobernança
mundial y globalitzada? Podrien ser-ho en un futur? És la seva ambició? On acaba allò que és
humanitari i on comença el polític? Tractarem d’aportar una resposta a aquestes problemàtiques
amb l’intercanvi d’especialistes de diferents àrees geogràfiques lligades a les quatre llengües
oficials de la Jornada.
Les pistes que proposem d’explorar són les següents:
- Les nombroses cares de l’activisme transnacional (polític, cultural, mediambiental, filantròpic,
religiós, científic, antiracista, LGBT…)
- Representació, escenificació, ús dels símbols, retòrica de la justificació i llenguatge del
descontent en el discurs militant
- Mecanismes de concertació i potencial creatiu: noves formes d’accions col·lectives
- Ideologització del compromís i de les pràctiques militants en l’acció col·lectiva transnacional
- Reactivitat enfront de l’actualitat, organització de contrapoders i definició d’una « internacional
civil »
- Dinàmiques de la reivindicació i ruptura amb les normes de participació en l’esfera pública:
l’actuació conjunta intencional
- Subversió, provocació i potencial de desestabilització de l’acció transnacional
-Nacionalisme, sentiment identitari, identitats categorials i proselitisme a les xarxes
transnacionals
- Empatia i identificació: el paper de l’emocional a les xarxes transnacionals
- Ús de les xarxes socials i de les noves tecnologies a les xarxes transnacionals
- Defensa dels drets humans i cooperació internacional
- L’activisme transnacional com a arma de regeneració democràtica
Les propostes (uns 250 mots) s’han d’enviar a marie-violaine.louvet@ut-capitole.fr i
michel.martinez@ut-capitole.fr abans del 31 de desembre de 2015.
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