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"ELÄMÄ ON LIIKKEELLÄ PYSYMISTÄ"    
                         vetoomus #1 tammikuu 2006

MITÄ ME HALUAMME?
-poliittis-kulttuurisen kampanjan, joka ulottuisi
ajallisesti kuusi kuukautta kesään 2007 ja
geograafisesti läpi euroopan. Tavoitteena on
"vastaliike" G8-huipputapaamiselle
Heiligendammissa, joka ei meitä kuitenkaan
valtiopäämiesten aikaan tai oleskelupaikkaan
rajoita.      

-vaellusliikkeen ihmisistä, jotka kuten mekin,
etsivät yhteiskunnallisia vaihtoehtoja; poliittisista
aktivististeista, muusikoista, taiteilijoista, teatteri-
ihmisistä, radio- ja videoaktivisteista...tavoitteena
on.
     -rajojen rikkominen maitten ja ihmisten välillä
     -olemassaolevien verkostojen vahvistaminen ja
uusien kontaktien luominen
     -tilan luominen, joka palvelee keskustelua ja
ajatusten vaihtoa
     -ajatusprosessien liikkeelle sysääminen
     -julkisen tilan takaisinvaltaaminen
     -kollektiiviseen liikkeeseen motivointi

Meillä on omat ajatuksemme ihmisten
tulevaisuudesta. Nämä ajatuksemme haluamme
elää ja
näistä keskustella mahdollisimman monien
ihmisten kanssa, joiden kokemuksista ja
mielipiteistä voimme oppia ja joiden ideoista
voimme saada vaikutteita. Haluamme kerätä
yhteen ihmisiä, jotka eivät halua mukautua
tämänhetkiseen kehitykseen; joista jokainen
omalla erityisellä tavallaan nousee vastarintaan.

MIKSI HALUAMME TÄTÄ?
Olemme sitä mieltä, että tämä maailma kulkee
alamäkeen, mutta emme suostu luopumaan
toivosta. Se mitä maailman vallanpitäjät
keskustelevat tapaamisessansa, on miten he
saisivat viimeisimmänkin elämänalueen ja
viimeisimmänkin nurkkauksen tällä pallolla
markkinavallan alle ja miten he turvaisivat ja
laajentaisivat omaa valtaansa.

HALUAMME KESKUSTELLA
VAIHTOEHDOISTA TÄLLE POLITIIKALLE.
HALUAMME KEKSIÄ KEINOJA PYSÄYTTÄÄ
NEOLIBERAALIT MUUTOSPROSESSIT, JOTKA
VAHINGOITTAVAT SUURINTA OSAA
MAAPALLON VÄESTÖSTÄ JA JOTKA
HYÖDYNTÄVÄT VAIN PIENTÄ VÄHEMMISTÖÄ.
HALUAMME KEKSIÄ KEINOJA, JOIDEN
TAVOITTEENA ON ARVOKAS ELÄMÄ
KAIKILLE IHMISILLE.

SIKSI EHDOTAMME:

ENSINNÄKIN: sarja festivaaleja poliittis-
kulttuurisina tapahtumina tai tapaamisina idästä
länteen ja etelästä pohjoiseen (tai toisinpäin, jos
näin on käydäkseen). Festivaaleja, 
     -jotka on suunniteltu tapaamisia ja ajatusten
vaihtoa varten
     -kaikkine taiteen muotoineen -musiikki,
teatteri, pientaide
     -joilla taide on poliittista ja politiikassa on
kulttuuria
     -jotka tarjoavat tilaa keskusteluille ja
workshopeille
     -joilla paikallisille ja mukanamatkaaville
ryhmille luodaan 
      tilapäisiä foorumeita, joilla he voivat esitellä
ideoitaan, ongelmiaan, mielipiteitään ja
projektejaan.

TOISEKSI: liike, joka koostuu mahdollisimman
monista ryhmistä, kollektiiveista, tai tilapäisistä
kokoonpanoista (näistä em ihmisistä),
aktivisteista, muusikoista, taiteilijoista, jotka
halunsa ja mahdollisuuksiensa rajoissa
osallistuvat kahteen, kolmeen tai useampaan
näistä festivaaleista. Näiden festivaalien/
tapaamisten välillä eivät ryhmät liiku karavaanina
sanan varsinaisessa merkityksessä, sen sijaan
ajatuksena on, että he sirottautuvat, levittäytyvät,
kulkevat omia teitään, tekevät mitä mielensä
tekee: konsertteja, teatteriesityksiä, järjestävät
tilaisuuksia, workshoppeja, kampanjoita; että he
menevät sinne, mihin heidät kutsutaan ja että he
siellä levittävät keskustelua ja
ajatustenvaihtoprosessia. Tämän jälkeen he
jälleen kokoontuvat yhteen, sovittuun aikaan ja
paikkaan, seuraaville festivaaleille/seuraavaan
tapaamiseen ja tuovat mukanaan sekä
vaikutelmiaan että ihmisiä.

KOLMANNEKSI: euroopanlaajuinen kysely,
joka kerätään tapaamispaikoissa ja niiden välisten
matkojen aikana. Yhtenä ehdotuksena on, että
työstetään neljä tai viisi periaatteellista kysymystä,
jotka koskettavat maailman tilaa, tulevaisuutta ja
ihmiskunnan oikeuksia. Lopullinen sisältö ja
kysymysten muotoilu tulee ola avoin prosessi ja
työstetty ottaen huomioon mahdollisimman suuri
ihmisryhmä. 
Kyselyn tavoitteena voi olla:
     -virittää keskusteluun ja ajatusten vaihtoon
     -luonnostella konsensuksen osia



SIINÄ OLI YLEISKATSAUS; SITTEN
YKSITYSIKOHTIIN...

KOKONAISPROJEKTIIN:
-projektin suunnittelu on käynnistetään ajoissa
G8-valmisteluiden edetessä. 
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan ei
Karavaanin tarkoitus ole suoraan mobilisoida
huipputapaamiseen, vaan enemmänkin tarkoitus
on mobilisoida mielipiteitä. Silti tulisi aikataulun
olla  suunniteltu niin, että karavaaniiin osallistujat
voivat myös osallistua huippukokousprotesteihin,
eli että se (karavaani) ajallisesti ja geograafisesti
olisi lähellä huippukokousta, eikä siitä tulisi
(etäinen) kilpaileva tapahtuma. 
-euroopan Karavaanin jatkona starttaa myös puoli
vuotta kestävä Karavaani läpi useiden 

      Meksikon osavaltioiden zapatistisen "Otra
Campana" yhteydessä. Siihen osallistuu sekä
erilaisia       ryhmiä Meksikosta, että myös
euroopasta. Kuten myös Karavaanissa euroopan
läpi, on myös Meksikossa kysymys tiedon ja
kokemusten jakamisesta, keskustelusta sekä
yhteisestä poliittis-      kulttuurisesta kampanjasta.
Toivottavaa olisi, että valtameren takaisille
aktivisteille voitaisiin mahdollistaa osallistuminen
Karavaaniin täällä euroopassa.
     -koska projektin konsepti on rajoja ylittävä, on
koktakteja verkostoihin, ryhmiin ja
kiinnostuneisiin henkilöihin luotava
varhain/ajoissa. Olemme ajatelleet seuraavia
verkostoja/ ryhmiä: Grenzcamp-valmistelijoita,
Anti-Lager-Touria tai Peoples Global Actionia,
eurooppalaista, Chiapas-Solidariteettia, polittisia
konserttiryhmiä sekä Lucha Amandaa.
Ensimmäiset kontaktit ovat jo olemassa Sveitsiin
ja       Ranskaan, kontaktit Barcelonaan, Puolaan ja
Slovakiaan ovat työn alla. 

FESTIVAALI-TAPAAMISIIN
     -se missä festivaalit pidetään, riippuu
oleellisesti siitä, missä löytyy paikallisia ryhmiä
järjestelyihin. Toivottavaa on, että näillä ryhmillä

olisi kokemusta tämäntyyppisistä järjestelyistä.
Meidän tulee ajoissa tunnustella, josko saamme
eri maissa, erityisesti itä-euroopassa, ryhmiä
innostumaan visiostamme.
     -Joulukuusta 2005 lähtien ja kesäkuuhun 2006
asti ovat zapatistit kutsuneet kansainväliseen
konsultaatioon yhden tai useamman mannerten
välisen tapaamisen suhteen. On harkittavissa,
josko meidän visiomme sopisi näihin puitteisiin.

KARAVAANIIN LIITTYEN:
     -osallistuvat ryhmät, yhtyeet, aktivistit jne ovat
riippu- mattomia päätöksissään siitä, milloin he
osallistuvat, mitä reittiä he kulkevat ja miten he
kustantavat osallis-tumisensa.
Koordinointiorganisaatiomme pystyy luultavasti
auttamaan vain kontaktien luomisessa ja
informaation vaihdossa osallistuvien ryhmien
välillä.

AIKATAULU(karkea arvio, ei-lopullinen)

Karavaanin valmisteluihin jää käytännössä vuosi
2006
ALKU 2006
     -tänä aikana tullaan näkemään josko ja missä
muodossa tämä projekti tulee todella
tapahtumaan
     -löytää kriittinen massa aktivisteja, jotka
osallistuvat organisaatioon
     -kontaktien luominen eri maihin
     -löytää paikallisia järjestelijöitä festivaaleille
     -organisaatiorakenteen selvitys ja kehittäminen
KESKI 2006
     -karkean reittisuunnitelman päättäminen
     -mainonta
LOPPU 2006
     -kysymykset "Consultalle"
TAMMI-MAALIS 2007
     -kuuma vaihe alkaa
     -kontaktit paikallisten ja liikkuvien ryhmien
välillä
      esim. konserttiaikataulun sopiminen
festivaalien välillä

TÄMÄ OLISI SUUNNITELMA. JOTTA SE TOTEUTUISI, TARVITSEMME MONIA. SIIHEN
TARVITSEMME SINUA.
OTA YHTEYTTÄ: vision07@riseup.net
(Tällä hetkellä voimme vastata kysymyksiin vain englanniksi, espanjaksi ja saksaksi).

Join the english newsletter at: http://lists.riseup.net/www/info/vision07-newsletter-en


