
4.    APIE KARAVAN Ą:                                                                                                      1.                                                        KARAVANAS 2007
-     Dalyvaujančios grup÷s, muzik. Grup÷s, aktyvist÷s, aktyvistai ir t. t. bus savo                                                                                            „Gyventi reiškia likti jud ÷jime“
      sprendimuose apie laikotarpį, kuriame jie/jos dalyvaus, maršrutą, kelion÷s būdą,    
       tai ką jie/jos įneš ir dalyvavimo finansavimą nepriklausami/os. Sudaromas koordina-                                                                                                                                                                  Kreipimasis #1, 2006 Sausis

      vimas numatomai gal÷s tiktai tarnauti informacijos mainams tarp dalyvaujančių  
      grupių arba pad÷ti kontaktus užmegzti.                                                                                                 Ką mes norime
                                                                                                                                                                     Politiškai-kultūrinį veiksmą, kuris truktu apie šešis m÷nesius 2007m. vasarą ir skersai ir 
     TVARKARAŠTIS:                                                                                                                          išilgai po Europa tęstis gal÷tu. Jud÷jimą prieš G8-susitikimą Heiligendamme, kuris mus 
     (negalutinis, apytikris įvertinimas)                                                                                                          valstybių- ir vyriausybių vadovų laiku ir erdv÷mis ne ribotu.

Šio karavano parengimui mums iš esm÷s lieka 2006m.                                                                              Didelį keliaujančių žmonių jud÷jimą, kurie taip pat kaip ir mes ieško visuomeninių 
Pradžia 2006:                                                                                                                                              alternatyvų. Politin÷s aktyvist÷s, politiniai aktyvistai, muzikant÷s, muzikantai, daili-
- Šiame laike bus matyti, ar ir kokioje formoje šis projektas įvykti gal÷s                                                   nink÷s, dailininkai, teatro žmon÷s, radijo- ir vaizdo aktyvist÷s, aktyvistai ... su tikslu:
- surasti kritišką masę aktyvų žmonių, kurie prisijungtu prie organizacijos                                                - sienas įveikti, tarp šalių ir tarp žmonių
- kontaktus į įvairias šalis užmegzti                                                                                                             - egzistuojančius tinklus sustiprinti ir naujus ryšius užmegzti 
- regioninius reng÷jus, reng÷jas festivaliams surasti                                                                                    - erdves susidaryti, kurios tarnautu pokalbiui, keitimui tarpusavyje 
- organizacijos struktūrą išaiškinti ir išvystyti                                                                                             - mąstymo procesus paskatinti/pastumti 
                                                                                                                                                                      - viešas erdves atgal atsikovoti
Vidurys 2006:                                                                                                                                              - kolektyvinį jud÷jimą sumotyvuoti  
- apytikrį maršrutą nustatyti                                                                                                                          Mes turime savo id÷jas apie žmoniškesnę ateitį. Šias mes norime su kaip galima daugiau
- agitaciją prapl÷sti, daugiau dalyvaujančių grupių verbuoti                                                                       žmonių gyventi ir diskutuoti, iš jų nuomonių ir patirčių mokytis ir jų id÷joms leisti mus 
                                                                                                                                                                      įkv÷pti. Mes norime žmones surinkti, kurie su dabartiniais vystymais n÷ra patenkinti, 
Pabaiga 2006:                                                                                                                                             kurie savo visiškai skirtingais būdais veda pasipriešinimą.
- klausimus Consulta nustatyti  
                                                                                                                                                                     Kod÷l mes tai norime?
Sausis-Kovas 2007:
- karštas periodas prasideda                                                                                                                         Mes matome, kad šis pasaulis yra sugriaunamas, bet mes negalvojame atsisakyti mūsų 
- keitimas tarp važin÷jančių ir regioninių grupių, pavyzdžiui koncertų terminų                                         vilčių.
susitarimas tarp festivalių                                                                                                                            Ką pasaulio galingieji savo susitikimuose apsvarsto, tai yra kaip jie dar ir paskutinį 
                                                                                                                                                                     gyvenimo ruožą ir paskutinius šio pasaulio kampus rinkos poreikiui atiduos ir kaip jie
Tai yra planas. Kad jam suteikti formą ir įgyvendinti, tam mums                                savo valdžia užsitikrins ir didins.
reikalingi daugelis. Tam reikalingas TU.  
Adresas kontaktui: vision07@riseup.net                                                                                    Ką mes apsvarstyti norime, tai yra alternatyvos šiai politikai. Mes norime surasti 
(Šiuo metu mes galime į klausimus adresuotus šiuo adresu tiktai                             Kelius, kurie sustabdytu neoliberalius pertvarkymo veiksmus, kurie gyventojų 
Vokiečių, Ispanų ir Anglų kalbomis atsakyti)                                                                       daugumai kenkią ir kurie tiktai mažumai yra naudingi. Ir mes norim e rasti kelius,
                                                                                                                                                                      kurie vertą gyvenimą visiems žmon÷ms siekia.   



2. Tod÷l mes siūlome:                                                                                                                                 3. Tiek grubi apžvalga; dabar prie smulkmenų  

VIENAS:  Eilę festivalių kaip politiškai-kultūriniai renginiai arba susitikimai nuo rytų                         PRIE VISO PROJEKTO 
link vakarų ir nuo pietų link šiaur÷s. (Arba atvirkščiai, jeigu taip išeis.) Festivaliai,                                  - Su G8 parengimu bus šis projektas iš anksto suderintas. Pagal ligšiolinę koncepciją  

- kurie kaip susitikimų ir keitimų vietos konspektuoti bus.                                                                     tarnaus šis karavanas ne visų pirma tiesiogiai G8 susitikimo mobilizacijai, o mobiliza-   
- Su visom menin÷m išreiškimo galimyb÷mis – muzika, teatras, mažas menas...                                  cijai nuomonių. Vis d÷lto tvarkaraštis tur÷tu būti taip sureguliuotas, kad karavano daly-
- ant kurių kultūra politiška yra ir politika kultūros turi,                                                                         v÷s, dalyviai gal÷tu G8 susitikimo protestuose dalyvauti, tai reiškia, kad jie, jos vieta ir  
- kurie vietos diskusijoms ir Workshopus siūlo,                                                                                      laiku netoli G8 susitikimo būtu ir ne sudarytu tolimos konkurencin÷s programos.
- kurie regioniniams ir atkeliavusioms grup÷ms laikinas platformas sudaro, jų id÷jas,                          - Pasibaigus karavanui per Europa prasid÷s Zapatistiškos „Kitos kampanijos“ ribose taip  

problemas, nuomones ir projektus pristatyti.                                                                                        pat pusmetinis karavanas per daugeles federacines valstybes Meksikoje. Ten dalyvaus ne
                                                                                                                                                               tik įvairiausios grup÷s iš Meksikos, bet ir iš Europos. Taip pat kaip ir karavane per  

DU: Jud÷jimą su kaip galima daugiau grupių, kolektyvų arba laikinų susivienijimų                                Europą tikslas bus keistis žinojimu ir patirtimi, diskutuoti ir daryti bendras politines /  
viršuje min÷tų žmonių, aktyvisčių, aktyvistų, muzikančių, muzikantų, menininkių,                                  kultūrines akcijas.
menininkų, kurie/kurios pagal savo norą ir galimyb÷s dviejose, trijose arba daugeliuose                           Pageidautinai būtu, aktyvist÷ms, aktyvistams iš užjūrio suteikti galimybę dalyvauti kara-
šitų festivalių dalyvaus. Tarp šitų festivalių / susitikimų nejud÷s šios grup÷s kaip                                     vane per Europą.
karavanas tikra prasme. Vietoj to yra id÷ja, kad jie/jos išsisklaidys, eis į plotį, eis savo                            - Remiantis sienas peržengiančia projekto koncepcija reikia,
keliais, tą darys ką jie/jos nor÷s: koncertus, spektaklius, renginius, workcamps, akcijas;                          iš anksto sueiti su įvairiais tinklais, grup÷mis, suinteresuotais žmon÷mis į kontaktą. Mes   
kad jie/jos ten eis, kur jie/jos bus kviečiami ir kad jie/jos ten apsikeitimo ir diskusijos                             galvojome apie Anti border camp reng÷jas, reng÷jus, Anti-Lager-Tour arba Peoples 
procesą į kitas erdves neš. Paskiau jie/jos susirinks sekančiame festivaliuje / susitikime                           Global Action, europietišką Chiapas-Solidarumą, politines koncertų parengimo grupes 
ir atsineš įspūdžius ir žmones kartu.                                                                                                            tokias kaip Lucha Amada. Pirmi kontaktai į Šveicariją ir Prancūziją jai yra, siekiami 
                                                                                                                                                                      kontaktai į Barseloną, Lenkiją ir Slovakiją. 
TRYS: Apklausą visoje Europoje, kuri susitikimo vietose ir keliuose tarp jų surengta                          PRIE FESTIVALI Ų-SUSITIKIM Ų:
bus. Vienas pasiūlymas yra, parengti keturis ar penkis klausimus esminio būdo, kurie                             - Kur festivaliai vyks, priklausys nuo to, ar atsiras regionin÷s grup÷s juos paruošti. 
apie pasaulio būklę, ateitį ir žmonijos teises suksis. Galutinis klausimų turinys ir jų                                 Pageidaujamai būtu tokios grup÷s, kurios tai ne pirmą kartą organizuoja. Čia mums reikia
formulavimas tur÷tu būti parengti atvirame procese ir tarp kaip galima didesnio žmonių                          iš anksto žiūr÷ti, ar mes įvairiose šalyse, ypač rytų Europoje, grupes šiai vizijai sužav÷ti
rato.                                                                                                                                                               gal÷sime.
Ši apklausa gali šiems tikslams būti naudinga:                                                                                            - Nuo 2005 gruodžio m. iki 2006 birželio m. pakviet÷ Zapatistai tarptautiniai

- ji tur÷tu paskatinti diskusijas ir mainus taip pat ir id÷jas                                                                      konsultacijai apie vietą, laiką, formą ir turinį vieno arba daugelių tarpkontinentalių 
- ji gali nurodyti konzenso sritis                                                                                                              susitikimų. Galima būtu apsvarstyti ar mūsų vizija į šitą r÷mą reik÷tu įstatyti. 

         
        

             


