
Wiesci
z frontu i nie tylko
Biuletyn globalnego ruchu przeciwko G8

Witajcie
Zbliżają się dni sprzeciwu wobec G8. Przygotowania infrastruktury
protestów  są  koordynowane  przez  rozmaite  grupy  w  samych
Niemczech, jak i przez coraz większą liczbę grup w całej Europie
(sprawdź  naszą  listę  kontaktów  w krajach  europejskich).  W tej
chwili, w kierunku centrum dyskusji posuwa się jedno pytanie: co
zamierzamy zrobić? Jaką formę przybierze nasz zbiorowy protest
i jaka forma zapewni mu największą skuteczność? Jak sprawić, by
nasza radykalna krytyka G8 stała się ogólnie widoczną? I gdzie
uderzyć, by cios był najbardziej odczuwalny? W Niemczech i poza
nimi,  rozważane są różne propozycje.  Masowe blokady,  czy też
mniejsze,  zdecentralizowane?  Zamykać  drogi  dojazdowe,  czy
atakować czerwoną strefę? Akcje bezpośrednie przeciwko celom
w regionie, czy w całych Niemczech? A może to wszystko naraz?
Wydaje się być jasnym, że jest nas zbyt mało,  byśmy rozdzielili
nasze  siły  na  wielkim  obszarze,  ale  jednocześnie  nie  możemy
pozwolić sobie na bycie łatwymi do rządzenia i kierowania. No i
być  może  jest  nas więcej,  niż  się  może  wydawać.  Nie oddamy
tutaj myśli  ze wszystkich rozmów. Ale chcemy zaprosić globalną
społeczność  do  rozważenia  tych  taktycznych  zagadnień  i
przedyskutowania ich na międzynarodowym spotkaniu w lutym.

The collectors collective

Dissent plus x
w osnabruck
Ostatnie  spotkanie  okazało  się  dość  owocne.
Większość  czasu  zajęło  omawianie  tzw.
choreografii  protestów.  Przed  rozpoczęciem
szczytu G8, Dissent plus X wykorzysta transport
„Castor”
(http://cia.bzzz.net/protesty_przeciw_castorowi),
nadchodzące  spotkanie  ministrów,  konferencję
wojenną w Monachium i Opernball we Frankfurcie
w  celu  mobilizacji  i  rozgrzania  się.  W  samym
Heiligendamm, nasze protesty skupią się głównie
na  Światowej  Gospodarce  Rolnej  [niedziela],
Migracjach [poniedziałek]  i  Wojnie i  Militaryzacji
[wtorek]  –  przed  nimi  nastąpią  działania
przeciwko  poligonowi w Wittstock [niedziela]. W
momencie, gdy delegacje G8 zaczną lądować na
lotnisku  Rostock-Lage,  zacznie  się  czas
blokowania  i  okrążania...  Być  może  najbardziej
ambitny  z  przyjętych  projektów  to  ten,  który
zakłada  przeprowadzenie  dużej  demonstracji  z
Bad  Doberan  i  trzech  innych  miejsc  do
Kempinski/Heiligendamm w czwartek, 7. czerwca,
który będzie drugim dniem okrążania szczytu G8.
Jeśli chodzi o noclegi, uczestnicy spotkania doszli
do wniosku, że najlepszy będzie jeden lub więcej
dużych obozów w okolicy Heiligendamm. Istnieje
tendencja  by  rozbijać  obozy  razem  z  innymi
grupami  biorącymi  udział  w  proteście,  by  być
widocznymi  i  bardziej  otworzyć się na innych –
ale  też  zachować  autonomię  w  strukturach
podejmowania  decyzji!  Nasza  część  takiego
obozu  musi  być  niekomercyjna  i  wolna  od  sił
bezpieczeństwa i kamer. Q tym momencie trwają
poszukiwania dobrej lokalizacji. Ponad tuzin grup
roboczych spotkało się w Osnabrück, pojawiło się
też  kilka  nowych  grup;  na  przykład  kolektyw
actionbike  i  grupa  robocza  zajmująca  się
problemem  kontaktu  z  burżuazyjnymi  i  mass-
mediami.  Inna  grupa  chce  ustawić  punkt
kontaktowy, gdzie można by zgłaszać problemy z
nadużyciami seksualnymi, inni zaś rzucili pomysł
„rodziców  w  akcji”.  Spotkali  się  też  ludzie  z
międzynarodowej  grupy  roboczej  i  większość  z
omówionych przez nich spraw (pomysły na akcje,
wizy,  akcje  na  granicach,  sprawy  prawne...)
będzie  poruszona  w  zaproszeniu  w  następnym
wydaniu  „Wieści”.  Protokół  ze spotkania  będzie
wkrótce rozesłany na listę g8-int@lists.riseup.net.

Powiedz nam o tym!
Mimo, że minął już miesiąc od momentu, gdy „Wieści z frontu i nie
tylko” ujrzały światło dzienne, wciąż istnieją squaty i infoshopy, gdzie
daremnie  będziesz  ich  szukać!  Abyśmy  wiedzieli,  gdzie  trzeba
włożyć  więcej  pracy  w  dystrybucję,  dawajcie  nam  znać,  gdzie
rozprowadzacie  biuletyn.  Z radością  również  przyjmujemy wieści  o
tłumaczeniach – prosimy, wysyłajcie je do nas. Możemy je złożyć i
wrzucić na internet.  Jednak uważamy, że wersja papierowa dotrze
do większej ilości osób – kopiujcie je i rozprowadzacie, gdzie tylko
wam  przyjdzie  do  głowy!  Jeśli  nie  możecie  (np.  z  przyczyn
finansowych)  kopiować  „Wieści”  w  dużych  nakładach,  dajcie  nam
znać, postaramy się wysłać wam dużo egzemplarzy. Ale być może
będziecie w stanie wykorzystać inne sposoby i okazje.

KRÓTKO +++ koniec września, Hamburg: „sojusz nie-świętej tamy” podpala furę jednego z szefów
towarzystwa kredytowego Hermes i atakuje farami dom innego. Hermes organizuje gwarancje finansowe,
których  rząd  Niemiec  udziela  dla  inwestycji  zagranicznych,  głównie  kierując  się  wytycznymi
imperializmu, a nie ekologicznymi lub socjalnymi. Wkrótce zostanie podjęta decyzja o udzieleniu
takiej gwarancji  na budowę tamy ilisu w Turcji. Grupa proponuje, by w zamian zatopić G8. +++
29.09.-4.10. Meksyk: Protesty przeciwko spotkaniu G8+5 – alternatywny szczyt przeciwko zmianom w
klimacie i G8 [http://contrag8.revolt.org] +++ w tym samym czasie, po drugiej stronie granicy, w
Arizonie: Grupy etniczne zbierają się na „granicznym szczycie Ameryk” by zaprotestować
przeciwko polityce władz U.S.A. - planowane przedłużenie muru/płota do Meksyku przetnie
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Miedzygalaktyczny
konkurs na slogan
Zmieszajmy policję – bądźmy kimś innym choć przez chwilę! Żeby nasze
protesty brzmiały tak wielojęzycznie, jak wielu nas będzie, chcemy
pozbierać slogany w różnych językach w małej broszurce. Daj nam swoje
hity! fabarticles@lists.riseup.net



G8 i rolnictwo
Grupa  robocza  chce  zorganizować  dzień  akcji  skupiony  na
światowej gospodarce rolnej w trakcie szczytu G8. Mimo, że akcja
nie jest mocno zakotwiczona w radykalnych grupach lewicowych i
wolnościowych  z  Europy,  uważamy  za  bardzo  ważne  zajęcie
stanowiska  w  światowej  walce  przeciwko  uprzemysłowieniu
rolnictwa,  pozbawianiu  ziemi  małych  gospodarzy  rolnych  i
przesiedlaniu  ich  z  ich  ziem,  oraz  przeciwko  ekspansji
międzynarodowych  korporacji  rolniczych.  Pomimo  małych  sił,
mamy  nadzieję  zorganizować  3  czerwca  2007  dzień  akcji.
Znajdziesz  „A  Call  for  Worldwide  Actions  against  Global  Agri-
Business during the G8 Summit  in  June 2007” („Wezwanie do
działań  przeciwko  globalnemu  biznesowi  żywnościowemu
podczas  szczytu  G8  w  czerwcu  2007”)  na  stronie
http://diisentnetzwerk.org/node/8. Adres  kontaktowy  grupy
roboczej: g8_landwirdschaft@yahoo.de

G8 na targach
ksiazki
anarchistycznej
21 października 2006 w Londynie odbyły się doroczne
Targi Książki Anarchistycznej. Setki ludzi oblegało wiele
stoisk  z  książkami,  broszurami,  wszelakimi  informacji,
oraz jedną z głównych atrakcji przestrzeni warsztatowej:
Spotkanie dotyczące przyszłorocznego G8. 

Ludzie na spotkaniu zostali  w skrócie poinformowani o
wydarzeniach w Rosji i planach blokad i obozów wokół
Rostock  i  Heiligedamm  w  przyszłym  roku.  Następnie
dyskusja zeszła na temat mobilizacji w Wielkiej Brytanii.
Zadecydowano,  że  duża  mobilizacja  jest  możliwa  i
konieczna. Stworzono grupę roboczą do zorganizowania
zjazdu, jak w trakcie mobilizacji  na G8 w 2005 roku w
Szkocji. Ludzie opuścili spotkanie, by omówić kwestię w
swych grupach. Nastrój był pozytywny i konstruktywny –
spodziewamy się wielu brytyjskich gości w Niemczech w
przyszłym roku.
Po więcej informacji, wejdź na stronę dissent.org.uk, lub
zapisz się na listę mailingową dissent! UK.

Proces tworzenia
ponadnarodowej
sieci dotyczacej
migracji
Od  Warszawy  w  Polsce,  po  Nouakchott  w  Mauretanii,  od
Glasgow w UK, po Marocco przy murze granicznym Cueta: w
dziesiątkach  europejskich  i  afrykańskich  miast,  7go
października  miał  miejsce  międzynarodowy  dzień  przeciwko
kontroli  migracji.  Tego  samego  dnia,  ujrzał  światło  dzienne
pierwszy  numer  „crossing  borders”,  międzynarodowego
biuletynu o ruchach i walkach związanych z migracją. Więcej
informacji  pod  adresem http://noborder.org.  Po  rozmaitych
konferencjach w trakcie ostatnich miesięcy, proces tworzenia
sieci poświęconej sprawom migracji, mógł oczywiście wejść na
wyższy poziom komunikacji i współpracy. Jeśli nieludzki proces
deportacji, oraz próby Unii Europejskiej by rozszerzyć kontrolę
migracji  do  krajów  europy  wschodniej  i  afrykańskich,  mają
zostać  zaatakowane  i  zakłócone  w  najbliższym  czasie,
powszechne międzynarodowe działania muszą być rozwijane i
przybierać na intensywności. Następnymi okazjami, by zyskać
publiczną uwagę są następne Światowe Forum Społeczne w
Nairobi w styczniu i  protesty przeciwko G8 w czerwcu 2007.
Jeśli chodzi o G8, powstaje prowizoryczny program dotyczący
migracji,  w  tym  calutki  dzień  akcji  4go  czerwca  w  Rostock,
dzień  przed  tym,  jak  zaczną  powstawać  blokady  przeciwko
szczytowi.

Wprowadzenie do miedzynarodowej
grupy medycznej
Grupa została powołana podczas spotkania w Camp Inski w Niemczech, w sierpniu 2006 roku. Głównym celem grupy jest
ułatwienie wymiany doświadczeń i pomysłów związanych z tworzeniem sieci która zadbałaby o zapewnienie podstawowego
poziomu opieki zdrowotnej uczestnikom protestów przeciwko G8 w Niemczech w 2007 roku. Wszyscy członkowie grupy są
wyszkoleni w udzielaniu pomocy na ulicy/demonstracji z różnym doświadczeniem i zakresem treningu. Jesteśmy ludźmi
różnych  płci  i  wieku.  Pochodzimy  z  różnych  części  świata.  Naszym  zadaniem jest  przewidywanie  i  radzenie  sobie  z
wyzwaniami  czekającymi  na  wszystkich,  którzy  będą  chcieli  zapewniać  pomoc  (przed)medyczną.  Mamy  zamiar
zorganizować zagadnienia  logistyczne  i  komunikacyjne  takie,  jak  transport,  leki,  noclegi,  przestrzeń  kliniczną,  miejsca
obozów i  wiele więcej.  Chcemy również pomóc innym aktywistom w zadbaniu o  siebie  i  ich  towarzyszy.  Zrobimy  to,
udostępniając  im  informacje  i  doświadczenie  o  kwestiach  zdrowotnych  ogólnie,  i  w  szczególności  dotyczących  akcji.
Jesteśmy również w stanie umożliwić zainteresowanym dostęp do szkolenia medycznego. Namiar: 2007-medics@puscii.nl
oraz wiki na dissent.org

Spolecznosc 
anty G8 w Rostock-
Nie  chcemy  działać  sami  –  razem  im  pokażemy!
Stwórzcie 1,2,3,4  – więcej projektów anty-G8 w Meck-
Pomm! Chcemy pokazać im niepodważenie, że:

Międzynarodowy ruch oporu przeciwko G8 i ich polityce
organizuje  się  od  września.  Możemy  zaoferować
infrastrukturę dla przyjezdnych aktywistów, na przykład
miejsce  na  nocleg,  namiary  na  lokale  i  możliwość
pozostania w nich dłuży czas.  W tej chwili jest miejsce
dla 6 osób, które mogą w tej chwili  sprowadzić się do
Rostock.  Jako,  że  wywodzi  się  z  różnych  źródeł  i
rejonów,  nasz  projekt  ma  szerokie  kontakty  w
niemieckich  i  międzynarodowych  ruchach  lewicowych,
jednak zdecydowanie chcemy, by ta sieć była szersza i
bardziej  międzynarodowa.  Skontaktuj  się  z  nami,
zorganizujmy się razem. namiar: big-8@web.de

ich  ziemie  i  już  teraz  sprawia,  że  ich  życie  zaczyna  podlegać  militaryzacji.
[http://www.earthcycles.net/].  +++  3.10.  Berlin:  anonimowa  grupa  podpala  kilka  samochodów,
należących  do  firm  wplątanych  w  energię  jądrową  i  kilka  innych  drogich,  by  zaprotestować
przeciwko transportom nuklearnym i G8. +++ 4.10. Oldenburg: Uchodźcy w miejscowym obozie
deportacyjnym rozpoczynają strajk wsparty kilkoma demonstracjami i  wizytą w domu



Las zgestnial wokol straznika i w,
jakis dziwny sposob zdawal sie,
posuwac naprzod...
Wezwanie do masowych blokad wokół Czerwonej Strefy
Nie zaczęło się to w Seattle i na pewno nie tylko ruch antyglobalistyczny walczy na ulicach przeciwko niszczeniu naszego
życia i jego warunków. Ale tutaj, robimy to razem. Kiedy G8 spotka się w 2007 w Heiligendamm, by planować kolejne kroki
wojowniczej sprzedaży świata, skryją się w klatce, bo doskonale wiedzą, że istnieje 1001 powodów, by zaatakować ich za ich
politykę. Niekończąca się ekspansja kapitalistycznej chciwości, która poświęca ludzi i Ziemię na rzecz handlarzy bronią i
ekonomicznych włodarzy i ubieranie tej goryczy w słodkie słówka – to napełnia nasze serca żalem tak często, ale też dolewa
oliwy do ognia gniewu. Koniec z tym! Uważamy, że protesty przeciwko poprzednim szczytom były najbardziej udane, gdy
udawało się połączyć różnorodność ruchów wyzwoleńczych z formami działania w najlepszy sposób. Współpraca podczas
protestów w Evian w 2003 roku ucieleśniła tą  ideę podobnie jak żółta,  różowa i  niebieska grupa demonstracji  podczas
protestów przeciwko MFW w 2000 w Pradze,  które  wzajemnie się  wspierały  w  przygotowaniach.  W tym roku również
uszanujemy różne formy protestu rozmaitych grup, i oczekujemy tego samego w naszą stronę. Jesteśmy przekonani, że nie
ma  sensu  odwoływanie  się  do  zdrowego  rozsądku  rządzących,  apelując  w  konkretnych  sprawach,  lub  pracować  nad
tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego w cieniu ich coraz silniejszego podżegania. Naszym celem nie jest sprawienie, by
szczyt podjął inne decyzje – co w większości wypadków oznacza zmianę form wyzysku i ucisku. Pod znakiem plądrowania,
nie będzie z nami konstruktywnej współpracy. W naszym działaniu nie ograniczymy się do form dopuszczonych przez prawo
– co oznaczałoby nic innego, jak uznanie porządku władzy. Nie chcemy, by nasze działania symbolizowały poddania się
porządkowi, który zabija tysiące ludzi każdego dnia. Ciśniemy raczej naszym potężnym NIE w kierunku odpowiedzialnych za
to zorganizowane przestępstwo – i nie tylko tym.
Międzynarodowy zmasowany atak – zalejmy szczyt!
Na początek,  by  zakłócić porządek spotkania tak kompletnie,  jak to  możliwe,  stawiamy na małych i  dużych blokadach,
masowych i powiększających się, wielu i zdecentralizowanych, które z czasem będą posuwać się bliżej i bliżej w kierunku G8.
Poza stanymi i  chodzonymi blokadami oznaczać to będzie budowę, i obronę barykad. Akcje bezpośrednie małych grup,
pojawienie się Armii Zbuntowanych Clownów, twórcze działania nieobliczalnych aktywistów i wiązanie policji przez grupy
Czarnego Bloku dopełnią scenariusza. Mimo, że najważniejsi przedstawiciele najbardziej uprzemysłowionych państw świata
spotykają  się  bezpośrednio  w  Heiligendamm  przez  jeden  dzień,  szczyt  jako  całość  odbywa  się  pod  postacią  wielu
rozrzuconych w czasie i  przestrzeni spotkań.  Sukces zjazdu, oznaczający płynny przebieg, wymaga mnóstwa tłumaczy,
delegacji politycznych, tak zwanych „ekspertów”, personelu ochrony i cateringu oraz krasomówców. Ponadto, wszyscy z 5000
do 10000 uczestników muszą mieć zapewnione wszystko od jedzenia i picia, po takie banały jak srajtaśma. 
Przez to, pole działania przy zakłócaniu szczytu rozciąga się na miejsca noclegu wyżej wymienionych i trasy, które będą
musieli pokonywać by dotrzeć na miejsce szczytu. Niniejszym wzywamy wszystkich nie tylko do uczestniczenia w ogromnej i
masowej blokadzie drogi z Bad Doberan do Heiligendamm, ale też na wszystkich drogach dojazdowych na szczyt, oraz do
miejsc noclegowych. W ten sposób, aktywiści mogą w prosty sposób zdecydować, czy chcą włączyć się w większe grupy
organizujące duże blokady,  czy  samodzielnie  budować i  utrzymywać blokady.  Rozrzucenie  miejsc  protestu  zachęca,  a
różnorodność form działania każe nam niecierpliwie oczekiwać festiwalu międzynarodowych działań.
Z dyskusji na temat choreografii protestów, które miały miejsce do tej pory, wynika, że wieczór przed, jak i sam pierwszy
dzień szczytu, obfitować będą w skoordynowane blokady. Nie wiadomo jeszcze, czy blokady będą kontynuowane, czy może
zaatakujemy Czerwoną Strefę. Wiemy na pewno, że skuteczne działanie podczas szczytu wymagać będzie zgrania w czasie
–  problem,  któremu  będą  próbowały  sprostać  punkty  informacyjne  rozrzucone  po  obozach  i  gdziekolwiek  tylko  będą
potrzebne.
nasz cel: zero ruchu do i z Heiligendamm dla zupełnie innej rzeczywistości
PAULA  [  ponadregionalna  –  absolutna  -  antyautorytarna  –  bezkompromisowa  –  wolnościowa  –  autonomiczna]  koniec
września 2006

Punkty zbiorcze w berlinie i hamburgu
26-go maja 2007, powstaną centra zbiorcze w Hamburgu i Berlinie. Ich celem będzie umożliwienie aktywistom z
innych części Niemiec, a zwłaszcza aktywistom z zagranicy zebrać się już kilka dni przed samym szczytem, by
mieli gdzie się udać po przybyciu do Niemiec, by mieli możliwość spotkania aktywistów z innych części świata.
Będzie tam można wymienić się umiejętnościami
i doświadczeniami z różnymi ludźmi i wspólnie przygotować działania, no i oczywiście usłyszeć najświeższe
niusy. Po więcej informacji: https://hamburg.dissentnetzwerk.org albo http://www.dissentnetzwerk.org

dyrektora obozu. Uchodźcy wciąż odmawiają posiłków, i pracy za 1Euro, nisko płatnych, przymusowych
zajęć. +++ 5.10. Berlin: By przyłączyć się do międzynarodowego dnia akcji na rzecz imigrantów i
poprzeć ideę skupienia się akcji przed i podczas G8 na kwestii antyrasizmu, anonimowa grupa atakuje
butelkami z farbą siedzibę „charytatywnej” organizacji AWO, kierującej centrami deportacyjnymi w
Berlinie  i  nie  tylko.  +++  6.10.  Aktywiści  wdrapują  się  na  pływające  centrum  deportacji  w
Rotterdamie i blokują je, przykuwając się do wejścia.+++ 7.10. Wiele miejsc: Trzeci dzień działań
na  rzecz  migrantów  [http://www.noborder.org].  +++  10.10.  Barcelona:  Po  tym,  jak  zakapturzeni
działacze wyrazili swoje niezadowolenie z przebudowy miasta, rzucając farbę, flary i kamienie w
muzeum sztuki nowoczesnej, władze przełożyły europejski szczyt ministrów polityki mieszkaniowej, by
zapobiec radykalnym akcjom grupy antyglobalistów. +++ 12.10. Moskwa: Działacze anty-nuklearni 



Karawany rowerowe do heiligendamm
Na tę chwilę w planach są już dwie karawany rowerowe. Zachodnia Gr8chaoskaravann wyruszy z
Calais  27go  kwietnia,  przejedzie  przez  Belgię,  Holandię,  a  w  Niemczech  przez  Osnabrück,
Bremen i Hamburg. Karawana wschodnia, shake-g8-bikeride wyrusza z Budapesztu, przejeżdża
przez  Słowację,  Czechy,  Polskę i  dalej  w kierunku Berlina do Heiligendamm.  Obie karawany
spotkają się na obozie antymilitarystycznym przeciwko poligonowi bombowemu Bombodrom, 150
km na południe od Rostock. Ostatnią część trasy wszyscy pokonają razem. Można się przyłączyć
na całą  trasę,  lub na część –  jak  kto  woli.  Karawana chce nawiązać  kontakt  z  miejscowymi
inicjatywami,  by  wesprzeć  walki  przeciwko  systemowi,  reprezentowanemu przez  G8.  Możesz
również zorganizować swoje miejsce startu karawany, lub całą karawanę. Ludzie zainteresowani
tymi  pomysłami  są  w  Hiszpanii,  Francji,  Szwajcarii,  Gracji  i  w  Wielkiej  Brytanii.  namiar:
gr8chaoskaravaan07@lists.so36.net (karawana zachodnia),  fahrradkarawane07@lists.riseup.net
(karawana wschodnia)

Terminarz
10.-11. listopada – Międzynarodowa Konferencja Akcji na Uniwersytecie
Rostock. [www.heiligendamm2007.de]
16. listopada – Spotkanie w Berlinie przygotowujące przestrzenie zbiórek w
Berlinie i Hamburgu.
17.-19. listopada – Kolektyw StopG20? wzywa do działań przeciwko spotkaniu
ministrów finansów, zarządców rezerw bankowych i głów Banku Światowego i
Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Melbourne [http://www.stop20.org]
26. listopada – Otwarte Spotkanie przeciwko G8 w Sztokholmie
(dissent.goth.info@gmail.com)
1.-3. grudnia – Spotkanie Międzynarodowej Grupy Antyrepresyjnej w Utrechcie.
8.-10. grudnia – Spotkanie Międzynarodowej Grupy Medycznej w Leiden
(Holandia).
UWAGA: to spotkanie zostało przełożone o tydzień, ta data jest właściwa!
30.-31. grudnia – Spotkanie Międzynarodowej Grupy Rooczej w Rostock.
23. XII – 6. I - G8@JUKSS (doroczny Kongres Środowiskowy Młodzieży -
www.jukss.de) we współpracy z Youth For Action (www.eyfa.org)
6.-7. stycznia – Spotkanie w Berlinie planujące działania na temat migracji
podczas letniego szczytu G8 w 2007. (spotkanie będzie prowadzone w 4
językach)
19.-21. stycznia – Kolejne spotkanie Dissent + X w Bremen.
9.-11. lutego – Międzynarodowe spotkanie w Warszawie (Polska),
przygotowujące na G8. Zaproszenie w następnym numerze Wieści.
Ostatni weekend kwietnia, lub pierwszy weekend maja 2007 – Spotkanie
Międzynarodowej Grupy Medycznej.

5 cech organizacji
*Bardzo stanowcze odrzucenie kapitalizmu, imperializmu i
feudalizmu;  wszystkich  umów  handlowych,  instytucji  i
rządów, promujących niszczycielską globalizację.
*Odrzucamy  wszystkie  formy  i  systemy  dominacji  i
dyskryminacji,  w  tym  patriarchat,  rasizm  i  wszelkie
fundamentalizmy  religijne.  Żądamy  pełnej  godności
wszystkich istot ludzkich.
*Nastawienie na konfrontację, ponieważ nie wierzymy, że
lobbowanie może mieć znaczący wpływ na tendencyjne i
niedemokratyczne systemy, gdzie ponadnarodowy kapitał
jest jedynym kierunkowskazem dla polityki.
*Wezwanie  do  akcji  bezpośredniej  i  obywatelskiego
nieposłuszeństwa; poparcie dla walk ruchów społecznych;
uznawanie  takich  form  oporu,  które  odwołują  się  do
największego szacunku dla życia i praw ludzi uciskanych,
oraz konstruowania lokalnych alternatyw dla kapitalizmu.
*Filozofia organizacji oparta na decentralizacji i autonomii

Jesteśmy narzędziem do koordynacji, nie organizacją

Strony internetowe 
i listy mejlingowe
międzynarodowa lista mejlingowa: g8-int@lists.riseup.net [en]
ogólna lista info: g8-int-contact@riseup.net [en]
strona internetowa i wiki dissent: www.dissentnetzwerk.org [ge,
en, nl, gr...]
lewica interwencyjna: http://g8-2007.de [ge. en]
koalicja ngo: [www.g8-germany.info [en]
centrum zbiórek w Hamburgu:
https://hamburg.dissentnetzwerk.org/MainEnglish/HomePage [en]
o wszystkich zjazdach g8: www.gipfelsoli.org [en, ge]
Rumunia: http://nog8romania.wordpress.com
Grecja: http://www.2007-g8.tk
Meksyk: http://contrag8.revolt.org
Francja:
http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=42
plakat anty-G8: http://gipfel.oopen.de/g8a2.tif
zapowiedź anty-G8:
http://video.indymedia.org/en/2006/08/440.shtml

blokują niemiecką ambasadę i żądają wstrzymania transportów radioaktywnych do Rosji. Gospodarz G8 na
pewno nie wspomni o planie czterokrotnej rozbudowy urządzeń do wzbogacania uranu, gdy będzie się
przedstawiać, jako awangarda ekologii, rozumu i pokoju w przyszłym roku. +++ 27.10. Wiele miejsc:
Akcje solidarnościowe popierające walkę w Oaxaca, gdzie policja zabiła co najmniej 5 osób, atakując
autonomiczne części miasta. [http://www.indymedia.org/en/index/shtml] +++

Poszukiwani:
tlumacze!
By umożliwić ludziom zewsząd wzięcie
udziału  i  wsparcie  mobilizacji,  wiele
tekstów musi zostać przetłumaczone na
wszystkie możliwe języki (i wysłane na
lokalne  strony  internetowe,  listy
mejlingowe  i  wydrukowane  na
papierze).
– Jeśli  chcesz  tłumaczyć  lub  masz

namiary na osoby, które by chciały,
zapisz  się  na  listę  tłumaczeniową
g8  https://lists.nadir.org/cgi-
bin/mailman/listinfo/g8-translations

– Jeśli  chcesz,  żeby  ktoś
przetłumaczył dla ciebie jakiś tekst,
wyślij go na listę 
g8-translations@lists.nadir.org

– Jeśli chcesz sprawdzić, jakie teksty
będą  tłumaczone,  lub  są  „w
trakcie”,  zerknij  na
www.dissentnetzwerk.org/wiki pod
zakładkę  „Coordination  for
Translations”.


