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Annan Information
Med statskommunismens fall som det sista slaget mot ett redan kriseridat system, övergav den
senare sin socialdemokratiska, keynesiska form; och så, under ledning av en triumferande
neoliberalism, gick in i sin avancerade globala fas. Å ena sidan signalerade folk att de inte var
intresserade av den vanliga politiken av cyniska, kompromisserade parter. I den första delen
problematiserar jag frågan om natur och miljö. Den här korta texten åtföljs av en intervju med

författaren och en utskrift av material från Chile från början av 1970-talet. 2011 Civic City
Cahier 3: Tom Holert. Det är vid denna tidpunkt att argumenten för de två propositionerna här
sträcker sig till varandra; att det är genom anställning av neo-populismens teknik att
konsensualismens dygder blir socialt och politiskt cementerade, vilket kommer att hävdas
nedan.
Snarare är det ett brådskande behov att ifrågasätta legitimering av all slags samhällspolitik,
politik och interventioner i namnet på en grundligt föreställd och symboliserad natur eller
hållbarhet, ett förfarande som nödvändigtvis avskräcker en ordentlig politisk ram genom
vilken sådana fantasier bildas och hegemoniserad, en som avviker folkets konstitutiva
splittring genom att radera de agnostiska mötesrummen. Vänligen aktivera JavaScript för att
använda alla funktioner på den här sidan. Uppgradera din webbläsare eller aktivera Google
Chrome Frame för att förbättra din upplevelse. Erik Swyngedouw är professor i geografi vid
Manchester University. Google Scholar, Crossref Krueger, R, Buckingham, S (2012) Mot en
"konsensuell" stadspolitik. Iterationer av den "politiska" från policydokument, akademiska
handlingar och vid offentliga möten om förberedelserna för spelen beaktas. Yee, Filippinernas
universitet Visayas Tacloban College, Filippinerna och Dakila Kim P. Bidragsgivare till denna
volym svarar på dessa frågor genom ett omfattande kritiskt engagemang med begreppet
postpolitiskt utvecklat av Chantal Mouffe, Jacques Ranciere, Slavoj Zizek, Alain Badiou och
andra. I ett nötskal, så kräver politiken att acceptera konflikt ". I november 2016 har
redaktionschefen ändrats. Därför ifrågasätter vi öppet frågan om postpolitiken som ett villkor
eller en process som uppenbarligen utvecklas ohindrad.
Det var inte så att sådana undersökningsdata kunde ifrågasättas som är av betydelse här (vilket
var fallet), utan snarare att det användes för att tillverka konsensus mot förslaget. Att
överträffa detta dödläge mellan de verkliga och nuvarande farorna med kombinerad och
ojämn socioekonomisk stadsutveckling å ena sidan och impotent verkan av postdemokratisk
hållbar förvaltning kräver ett seriöst intellektuellt och politiskt engagemang med några av de
mest otrevliga förutsättningarna för våra städer och världen är i. Det paradigmatiska hålet i
ozonskiktet och det efterföljande samtalet att vidta brådskande åtgärder, till exempel, sattes till
stor del vid dörren till CFC-apparater som används i hushållsapparater. Därefter föreslår jag en
rad teoretiska och politiska argument som hjälper till att inrymma evakueringen av den
ordentliga politiken från de rumsliga postdemokratiska politiska förhandlingarna å ena sidan
och den politiska spektralens återkomst på den andra. I den avslutande delen presenteras
perspektiv för återupplivande av de politiska möjligheterna till ett rumsligt emancipatoriskt
projekt. Stabilisering av klimatet verkar vara ett villkor för livet, som vi vet det, att fortsätta.
För Slavoj Zizek är varje försök att sutur betydelsen av tomma signifikanter en bestämd
politisk gestus. Tio månader senare öppnade en nyrenoverad McDonalds sina dörrar till en
massa kunder som var glada att få en smak av sina produkter. Och eftersom miljöområdet har
varit en särskilt privilegierad plats för experiment i neoliberalt styre, så är det också särskilt
sårbart för den postpolitiska tendensen. Medan tekniken erkänns erkänns ensam förtroende
för tekniskt ingrepp för att ignorera de grundläggande skillnaderna i politisk makt och
ekonomisk kapacitet som har placerat informella bosättare i riskfyllda områden. Stadens eliter
i Vänsterns parti, partiets parti och högerpartiet är oroade, om de inte är oroliga.
Det fördjupar universitetets målsättning för excellens inom forskning, stipendium och
utbildning genom att publicera världen över. Ziems Aureli Pier Vittorio - Den Geopolitiska
Den Idealiska VIla - AA-filer 59 av Angel C. Till Zizek "Det ultimata tecknet på postpolitiken i
alla västländer är tillväxten av ett ledande tillvägagångssätt för regeringen. regeringen

återupptas som en förvaltningsfunktion berövad sin riktiga politiska dimension "(Zizek, 2002,
303, citerad i Swyngedouw, 2007). I en andra del föreslår jag en rad teoretiska och politiska
argument som hjälper till att inrymma evakueringen av den ordentliga politiken från de
rumsliga postdemokratiska politiska förhandlingarna. Google Scholar, Crossref Gibbs, D,
Krueger, R, MacLeod, G (2013) Griper med smart stadspolitik i en tid av
marknadstriumfalism. Ändå tillåter blicken på imorgon omarbetning av sociala, politiska och
andra pressande frågor idag som framtida förhållanden som retroaktivt kan omskrivas som en
tekniskt ledande fråga. Dessutom är sådana protester, som är inramade helt inom befintlig
praxis och polisordning (i själva verket är dessa protester - liksom deras uttryckssätt - exakt
kallade till att ske genom de befintliga orderns praxis) i nuvarande postpolitiska arrangemang,
redan fullt erkänt och redovisat. Korrekt politiskt ingripande är oerhört våldsamma
förlovningar som omkoreograferar socio-naturliga relationer och samlingar, både avlägsna
och närliggande. som alltid delar upp konsensus och producerar in-egalitära resultat. London:
Routledge. Google Scholar Freytag, T, Gossling, S, Mossner, S (2014) Bor den gröna staden:
Freiburgs Solarsiedlung mellan berättelser och praxis för hållbar stadsutveckling.
Det kan väl vara samhällets fel för att förändra naturen, men det är den konsekvensen av den
naturen som leder till apokalypsen. Mouffe, C (2013) Agonistik: Tänk världen politiskt.
Google Scholar Raco, M. (2014). Postpolitiken för hållbarhetsplanering: Privatisering och
nedläggning av demokratisk regering. Spridningen av visuella kommunikationsstrategier i
stadsområden är både en kännetecken för den neoliberala staden och en uppsättning
potentiella verktyg för att överskrida den. Google Scholar, Crossref, Medline Rosol, M (2013)
Vancouvers "ecodensity" planeringsinitiativ: en kamp över hegemoni. Produktionen av sociomiljömässiga arrangemang innebär grundläggande politiska frågor, och måste behandlas och
legitimeras i politiska termer. Politiserande miljöer blir demokratiskt då ett problem att
förbättra det demokratiska politiska innehållet i socio-miljöbyggande genom att identifiera de
strategier genom vilka en mer rättvis fördelning av social makt och ett mer jämlikt sätt att
producera naturer kan uppnås. Designad av Oscar Niemeyer och byggd på slutet av 50-talet är
Brasilia ett av de viktigaste arkitektoniska projekten från 20-talet. Hur dessa politiska
innovationer antas kommer i praktiken att variera, inte minst på grund av de olika positionerna
som städerna upptar i den konkurrerande stegen. Följande dokument tar till uppgift antagandet
om enighet som konstruerad av stadseliter, inte för att förneka eller marginalisera former av
befintlig konsensus och kollektivitet inom samhällen, men att skapa ett utrymme för att
överväga deras komplexitet, nyans och deras politiska möjligheter. Ändå, och med undantag
för Mouffe, behandlas filosoferna i samband med denna kritik ibland, baserat på.
Det finns ingen tävling över situationen, om den förnuftiga partitionen. Det finns bara debatt
om ledningsteknik, arrangemang av polis och konfiguration av dem som redan har en insats,
vars röst redan är erkänd som legitim. Städer producerar 80% av världens växthusgaser,
uttrycker ofta de mest genomgripande formerna av sociala orättvisa orättvisningar och är
centrala för att producera mer hållbara miljonterminer (Bulkeley och Betsill, 2005; Sze, 2006;
Doucet, 2007). De föreslagna omvandlingarna tar ofta en distinkt dystopisk vändning när
Malthusian-spöken överbefolkning smälter samman med klimat, där perversigt nyfödda
indentifieras som de främsta synderna av galoppande klimatförändringar och resursutarmning,
en uppfattning som stöds av armaturer som Sir David Attenborough (OM CH CVO CBE), Dr
Jane Goodall (DBE), Dr James Lovelock (CBE) och Sir Crispin Tickell (GCMG KCVO), bland
annat 11. Han tillägger att ledningens ledning genom begränsad konsensus är uppror från den
del som utesluts, vilket han ser som upprorisk arkitektur och planering som hävdar en plats i

ordningens ordning. Ändå var både reformen av den kommunala strukturen och systemet för
lokal beskattning en del av den bredare utvecklingsbara duken av neoliberala reformer som
påverkar hur städerna styrdes och de förändrade relationerna mellan stat, marknad och
civilsamhälle. Att läsa urbana revolter och utbrott av irrationellt våld före och efter krisen av
neoliberalismen som missnöje och en önskan om alternativa utformningar i städerna,
återupptar Erik Swyngedouw tanken på den (döda) polisen som ett utrymme för politiskt
möte. Det moderna tillståndet är en neoliberal och post-ideologisk konsensus baserad på
acceptansen av den kapitalistiska marknaden och den liberala staten som samhällets
organisatoriska grundvalar. Kontinuum, London. Badiou, A. (2005b) Politik: en ickeuttrycksfull dialektik. Postpolitiken för hållbarhetsplanering: Privatisering och Demokratiska
Regeringens Demokrati Mike Raco 2.
Det har föreslagits att utvecklingsmetoderna för det neoliberala styret i städer har åtföljts av en
ny politisk stil som understryker den konsensusbaserade grunden för vilken den framtida
visionen för staden grundas. Han var vetenskaplig direktör för Amsterdams studiecenter för
Metropolitan Environment (AME) vid detta universitet och sedan juli 2008, ordförande för
Association of European Schools of Planning (AESOP). Osäkerhetsmarknader och
kolmarknader: Variationer på polanska teman. Naturligtvis är jag bara ansvarig för innehållet.
Ett sådant utrymme, Glasgow Social Center (GSC), ger fokus för resten av tidningen. Vi vet att
miljökatastrofen redan är här, att de geoklimatiska förändringarna och andra miljöförändringar
redan är sådana att de är inimiska för livets fortsättning på vissa ställen och för vissa
människor, och det kommer utan tvekan att bli värre som antropogen förändring ackumuleras
(WYNNE, 2010). Grå (2018), i sin diskussion om postpolitiken, mjuka austerity urbanism och
verklig abstraktion i Glasgow North, tar lika stor roll med den postpolitiska avhandlingen, om
det är något annorlunda. I: Wilson, J, Swyngedouw, E (eds) Postpolitiken och dess missnöje:
Depolitiseringsområden, Specters of Radical Politics.
Mark Davidson och jag har skrivit två papper tillsammans, vilka båda är nu tillgängliga. Citera
artiklar Artikelmetoder Visa artikelvärden. Användare bör referera till den ursprungliga
publicerade versionen av materialet för den fullständiga abstraktionen. Upproriska
mobiliseringar och den begynnande "returen av den politiska" Erik Swyngedouw Space and
Polity Volym 18, 2014 - Utgåva 2 Publicerad online: 25 Jun 2014. Uitermark, J, Nicholls, W
(2014) Från Politisering till Polis: Stigningen och nedgången av nya sociala rörelser i
Amsterdam och Paris. Att namnge och artikulera sådana konflikter och deras avsiktliga
omvandling är att anta att designen har en social relation som syftar mindre till problemlösning
än den kritiska hanteringen och tematiseringen av sociala relationer och disavowals. Att
tillgodose marknaden på detta sätt är också det som motiverar designens nya och växande
betydelse. 10 Foster noterar en inflytande av design, som har blivit en agent för det out-andout konsument samhället. Postpolitiken är inte avsedd att förstås i endistiska termer, som
politiken slutar. Postpolitiska former av intervention förskjuter motstånd från de inre
motsägelserna i det sociala systemet och externaliserar det andra som fienden (i detta fall
stormar som fienden). Han tjänade examen i bioengineering och stadsplanering innan han tog
doktorsexamen med David Harvey. Därefter, en dag i strutar, kallade en ung, huvudrollig
mindre kontorist Schuwalkin.
Politiska kampar är centrala för att forma alternativa eller olika banor av socio-metabolisk
förändring och byggandet av nya och emancipatoriska stadsmiljöer. Det finns snarare en
mängd natur och en mängd befintliga, möjliga eller praktiska socio-naturliga relationer och
deras socio-tekniska medling. Dessa processer ansågs vara infunderade av maktförhållandena

och upprätthålls av speciella imaginaries av vilken natur som är eller borde vara. I: MOUFFE,
C. (red.) Utmaningen av Carl Schmitt. Poängen med ovanstående argument är att naturen vi
ser och arbetar med är nödvändigtvis radikalt föreställd, skriven och symboliskt laddad som
Natur. Det undviker frågan om vem som har rätt till staden som ett metaboliskt fordon. Google
Scholar Cugurullo, F (2013) Hur man bygger ett sandslott: En analys av uppkomsten och
utvecklingen av Masdar city. Robinson, J (2002) Globala och världsstäder: En vy från utanför
kartan. I den avslutande delen presenteras perspektiv för att vitalisera de politiska
möjligheterna till ett rumsligt emancipatoriskt projekt. "Erik Swyngedouw är professor i
geografi vid Manchester University. Han är medlem i det kollektiva autonoma socialcenteret
Klinika. Program fredag 25 oktober 2013, 17: 00-19: 00 Fluid Urbanism: Practices of
Sustainable Design Prof.
Jag samarbetar mycket med att utveckla en serie verkstäder som expanderar och utmanar
arkitektens roll baserat på deltagande metodik. Consensual policy making, där intressenterna
(dvs. de med erkänt tal) är kända i förväg och där störningar eller avvikelser reduceras till
debatter om de institutionella reglerna för styrning, riskhanteringsberäkningen och tekniken
för expertadministration eller förvaltning, meddelar slutet av politiken, upphäver avvikelse
från de rådgivande utrymmena för politikutformning och evakuerar den rätta politiken från
den offentliga sfären. Kaika, Maria (2005): Flodens stad. Routledge. Klinenberg, Eric (2002):
Värmevåg: En social obduktion av katastrof i Chicago (Illinois) University of Chicago Press.
Är sanningen politik fortfarande tänkbar? (Konferens Titel). De tre styckena belyser några av
tävlingarna i den postpolitiska avhandlingen genom att erbjuda alternativa perspektiv på
politisk praxis och diskurs i Glasgow. Medan Crossan betonar vikten av konsensuspolitiken
inom ramen för GSC och Fitzpatrick skisserar utarbetandet av politisk subjektivitet i den
dagliga, Grey i kontrastkritiken konsensus som en del av den neoliberala, postpolitiska
policymaskinen. För Latour finns det varken natur eller samhälle (eller kultur) utanför de
kulturella och diskursiva metoder som producerat denna binära formulering (LATOUR, 1993).
Vi ställer därför öppet frågan om postpolitiken som ett villkor eller en process som
uppenbarligen framträder obehindrat.

