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2.Dh5

2.Dh5
2Dh5 is een is een jaarlijks terugkerend activismefestival.
Activisten en wereldversleutelaars komen bij elkaar en er wordt
ervaring en kennis op een laagdrempelige manier gedeeld en
verder ontwikkeld. Het is een festival voor zowel activisten die
reeds langer actief zijn als mensen die nog maar net zijn
begonnen. Elk jaar heeft het festival een speciﬁek thema waar
workshops omheen worden geprogrammeerd.
De naam 2.Dh5 komt van een even moedige als vaak fatale
schaakzet.

2.Dh5 logo

Geschiedenis
27-29 januari 2006 werd het eerste 2.Dh5-festival gehouden, een festival over strategieën, methoden
en technieken die een rol (kunnen) spelen bij politieke activiteiten. Het festival vond plaats in Utrecht
en bestond uit verschillende praktische workshops, presentaties, discussies en cultuur.
Sinds dien heeft er elk jaar een festival plaatgevonden in verschillende steden:
Jan 2006, Utrecht - Samenscholing van activisten en wereldversleutelaars
Dec 2006, Utrecht - Samenscholing van activisten en wereldversleutelaars
2007, Nijmegen - Technieken van de strijd
2008, Den Bosch - Werk, Inkomen en Levensonderhoud
2009, Den Bosch - Organiseren
2010, Tilburg - Hoe te organiseren
2011, Amsterdam - Het kapitalisme crasht
2012, Amsterdam - Vlam in de Pan
2014, Den Haag - Vroegah
2015, Den Haag - Morguh
Doel van het festival is ervaringen uit te wisselen over methoden en technieken en politieke
strategieën en ook een plaats en moment te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De nadruk
ligt vooral op het 'hoe' van de strijd, en dus niet op het analyseren van de kwade kanten van het
systeem.
Thema's die aan de orde komen zijn onder meer:
* Toegankelijkheid van bewegingen * Zichtbaarheid van campagnes * Dilemma's van
(tegen)machtsvorming * Ontsnappingsroutes uit de polder * Netwerken en andere structuren van
organisatie
De ervaringen met het festival is na al die edities nog steeds inspirerend. Na al die jaren is een soort
minimale structuur ontstaan waarin discussies zich kunnen ontplooien en mensen elkaar kunnen
blijven ontmoeten.
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Externe link
www.2dh5.nl

Teksten
Vlam in de pan
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