


Να κάνουμε τον Καπιταλισμό ιστορία!

.να καταργήσουμε τον καπιταλισμό.

.να βουλιάξουμε το G8.



ενάντια στη σύνοδο του G8
6. – 8. ιούνη 2007

6. – 8. ιούνη 2007 | σύνοδος G8 l
heiligendamm | mecklenburg-vorpommern
luxus grand hotel „kempinski“

Συνάντηση των ηγετών και 
των λεγόμενων 
«ειδικών» από τα 
κράτη: 

• ΗΠΑ
• Καναδάς
• Ιαπωνία
• Αγγλία
• Γαλλία
• Ιταλία
• Γερμανία 
• Ρωσία



τι είναι το G8?

G7 + ρωσία = G8 

πρώτη συνάντηση 1975 [G6]
• αντίδραση στην κατάρρευση του διεθνούς νομισματικού συστήματος το 1973
• αντίδραση στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 1973 

| ετήσια, ανεπίσημη συνάντηση | καμία δημοκρατική νομιμοποίηση
κάθε κράτος-μέλος αναλαμβάνει για έναν χρόνο την προεδρία

πριν από κάθε συνάντηση g8 συναντιούνται οι υπουργοί εξωτερικών για να 
συμφωνήσουν σε ειδικά θέματα εξωτερικής πολιτικής

ανεπίσημο δίκτυο εξουσίας και κυριαρχίας

εξελίξεις μέχρι και μόνιμη 
συνεργασία σε διάφορα 
επίπεδα κατά ομάδες 
εργασίας

τα κράτη του G8 συγκεντρώνουν 
το 50% του παγκόσμιου 
εμπορίου και το 50% του 
ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος



G8 = πείνα/δίψα/δυστυχία!
κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική καταστροφή

άμεσες και έμμεσες επιδράσεις του συνεχούς «έργου» του G8:

• διατήρηση και ανάπτυξη του καπιταλιστικού 
συστήματος με στόχο το κέρδος

• πείνα | έλλειψη ακεραιότητας της διατροφής | γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα

• δίψα | ιδιωτικοποίηση των υδάτων

• εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης | νέα, νεοφιλελεύθερη εργατική νομοθεσία

• εκμετάλλευση της πολιτισμικής σκέψης
κλοπή της πολιτισμικής σκέψης των αυτοχθόνων λαών
βιοδιαφοροποίηση | δικαιώματα πατέντας | φάρμακα

• εκμετάλλευση της φύσης
μονοκαλλιέργειες | πατεντάρισμα της χλωρίδας του Αμαζονίου

• παραγωγή πολέμων 
και αποσταθεροποίηση κοινωνιών/κρατών



G8 = κατάργηση του 
κοινωνικού κράτους!
άμεσες και έμμεσες επιδράσεις του συνεχούς «έργου» του G8:

• διατήρηση και ανάπτυξη του 
καπιταλιστικού συστήματος με στόχο 
το κέρδος

• νέα εργατική νομοθεσία
μείωση και πάγωμα των μισθών | επισφάλεια
καταπολέμηση των ελεύθερων συνδικάτων | ξεπούλημα των παραδοσιακών 
συνδικάτων

• „μεταρρύθμιση“ του εκπαιδευτικού συστήματος
νηπιαγωγεία/παιδικοί σταθμοί | σχολεία | πανεπιστήμια

• ιδιωτικοποίηση του υγειονομικού 
συστήματος
δημιουργία ασθενών δύο ταχυτήτων

• κλοπή των συντάξεων

• ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα
νερό | ρεύμα | μέσα συγκοινωνίας | 
τηλέφωνο



αντίσταση | κινητοποίηση

προετοιμασία εδώ και ενάμιση χρόνο | 2 συνδιασκέψεις | 1 κάμπινγκ | 3-μηνιαία εφημερίδα

κεντρικά θέματα: καμία νομιμοποίηση του G8
ρατσισμός/μετανάστευση
γεωργία/τρόφιμα
μιλιταρισμός/πόλεμος/βασανιστήρια
φτώχεια/πλούτος

διάφορες ομάδες, πρωτοβουλίες, κινήσεις,
συνδικάτα και κόμματα σχηματίζουν ένα ευρύ φάσμα

• ΜΚΟ | attac
• πρωτοβάθμια συνδικάτα | χωρίς τη DGB
• δομές του PDS.LINKE και της WASG
• ειρηνικές ομάδες από εκκλησίες
• ακτιβιστές των κοινωνικών φόρουμ
• ριζοσπαστικός χώρος

• παρεμβατικός χώρος (IL)
• dissent!-δίκτυο



αντίδραση | πριν
των οργάνων ασφαλείας
των μμε
όργανα ασφαλείας

μμε

• παρακολούθηση των ακτιβιστών | τηλέφωνο | internet | παρακολούθηση ατόμων
• παρακολούθηση των συναντήσεων προετοιμασίας | διείσδυση χαφιέδων
• επέμβαση χαφιέδων στο αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα/σε ομάδες

κατ’ οίκον έρευνες χώρων εργασίας και κατοικιών
λόγω καλεσμάτων για αποκλεισμό της συνόδου του G8

• ήπια κριτική στο G8

• προβολή άρθρων της 
υπηρεσίας προστασίας 
του συντάγματος

• διαίρεση του κινήματος 
σε βίαιο/τρομοκρατικό 
και δημοκρατικής 
διαμαρτυρίας



κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση
κολωνία | γερμανία | μάιος 1999 | σύνοδος 

κορυφής της Ε.Ε. και σύνοδος κορυφής του G7

• σχεδόν καμία προβολή από τα μμε
• απαρχές της διεθνούς συνεργασίας 

αντιφασιστικών και ριζοσπαστικών δυνάμεων

πρώτη διαδήλωση στη γερμανία με 
αντιπαγκοσμιοποιητικό χαρακτήρα

60.000 διαδηλωτές | περισσότερες από 1000 συλλήψεις



κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση
seattle | ηπα | νοε/δεκ 1999 | συνάντηση του ποε 

„διεθνής καταδίκη“ του αντιπαγκοσμιοποιητικού κινήματος
• λόγω των δυναμικών, μαζικών διαμαρτυριών
• λόγω της πολύμορφης και διεθνούς διαμαρτυρίας
• περισσότεροι από 50.000 διαδηλωτές | περισσότερες από 600 

συλλήψεις 

γενικό συμπέρασμα:
• είμαστε εδώ, υπάρχουμε | έχουμε γνώμη διαφορετική!
• οι αντικαπιταλιστικές ομάδες ως μέρος του κινήματος



κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση
καλοκαίρι της αντίστασης 

göteborg | σουηδία | ιούνιος 2001 | σύνοδος E.Ε.
genua | ιταλία |ιούλιος 2001 | σύνοδος G8

Αποκορύφωμα του κινήματος των κινημάτων
απάντηση των κρατών: μαζική καταστολή | συλλήψεις | πυροβολισμοί | βασανιστήρια | ένας νεκρός

| μήνυμα: κανένας διάλογος | ολική άρνηση



κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση
göteborg | σουηδία | ιούνιος 2001 | σύνοδος E.Ε.

προληπτικές παρακολουθήσεις και συλλήψεις γνωστών αντιφασιστών
πολιορκία του κέντρου συντονισμού | περισσότερες από 70 μηνύσεις | δρακόντιες τιμωρίες μετά τη σύνοδο

αστυνομικοί πυροβολούν σε 
διαδηλωτές | 

3 βαριά τραυματίες

30.000 διαδηλωτές 
550 συλλήψεις



κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση
genua | ιταλία | ιούλιος 2001 | σύνοδος G8

συρματόπλεγμα | κόκκινη και κίτρινη ζώνη | πυροβολισμοί | επίθεση στο σχολείο diaz | βασανιστήρια

συκοφάντηση του μπλακ μπλοκ ως τρομοκρατικό | ισχυρές παρακολουθήσεις | δίκες μέχρι σήμερα

περισσότεροι από 200.000
διαδηλωτές

carlo giuliani |  ✝
20.7.2001πυροβολήθηκε από τους 

καραμπινιέρι



κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση
σύνοδος | συνάντηση | σύμβολα εξουσίας και κυριαρχίας

1999 | köln | γερμανία | σύνοδος EU + G7/8 | 60.000 διαδηλωτές

1999 | seattle | ηπα | WTO-treffen | 50.000 διαδηλωτές

2000 | prag | τσεχία | treffen des IWF | 20.000 διαδηλωτές

2001 | göteborg | σουηδία | EU-gipfel | 30.000 διαδηλωτές

2001 | genua | ιταλία | σύνοδος G8 | 200.000 διαδηλωτές

2003 | evian | ελβετία | σύνοδος G8 | 100.000 διαδηλωτές

2005 | gleneagles | σκωτία | σύνοδος G8 | 200.000 διαδηλωτές

2007 | heiligendamm | γερμανία | σύνοδος G8

2006 | st. petersburg | ρωσία | σύνοδος G8 | εκατοντάδες διαδηλωτές

2001 – 2007 | davos | ελβετία | σύνοδος WEF | χιλιάδες διαδηλωτές

2003 | thessaloniki | ελλάδα | σύνοδος EU | 100.000 διαδηλωτές

περίοδος αντίστασης | 1. – 8. juni 2007 



κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση

παγκόσμιο κοινωνικό φόρουμ

2001 | 2003 | 2005
porto allegre/βραζιλία

2004 | mumbai/ινδία

ευρωπαϊκό κοινωνικό φόρουμ

2006 | σε τρεις πόλεις ταυτόχρονα
caracas/βενεζουέλα | bamako/μάλι | karatschi/πακιστάν

2007 | nairobi/κένυα

μεταξύ 500.000 και 1.000.000 συμμετεχόντων

2002 | φλωρεντία • 2003 | παρίσι 
2004 | λονδίνο • 2006 | αθήνα

μεταξύ 20.000 και
50.000 συμμετεχόντων

κοινωνικό φόρουμ |οργανωτική δομή βάσης



heiligendamm 2007
τοποθεσία heiligendamm

luxus grand hotel „kempinski“

G8



heiligendamm 2007
συνεδριακός χώρος

μεγάλο μέρος της 
περιοχής γύρω 
από το 
„kempinski“ 
αγοράστηκε ή 
ιδιωτικοποιήθηκε

luxus grand hotel „kempinski“

μεγάλο μέρος των 
κατοίκων του 
bad doberan 
εκδιώχθηκε ή 
πούλησε τις 
περιουσίες του



heiligendamm 2007
το οχυρό

13 χλμ περίφραξη γύρω 
από τους συνεδριακούς 
χώρους

βιντεοπαρακολουθήσεις

μόνιμη παρουσία της 
αστυνομίας [schwerin]

κόστος περίφραξης:
12,5 εκατομ. EUR

R.I.P.



heiligendamm 2007
το οχυρό

R.I.P.

13 χλμ περίφραξη γύρω 
από τους συνεδριακούς 
χώρους

βιντεοπαρακολουθήσεις

μόνιμη παρουσία της 
αστυνομίας [schwerin]

κόστος περίφραξης:
12,5 εκατομ. EUR

ΜΠΟΥΜ!!!



Κεντρική διαδήλωση
η διαμαρτυρία

όλοι μαζί

απόρριψη κάθε διαλόγου με τους ισχυρούς

σάββατο | rostock
2. ιούνη 2007

με ευρεία συμμαχία
με διαφορετικές απόψεις

σε διαφοροποίηση



block G8
η αντίσταση

μπλοκάρουμε τις συναντήσεις | μπλοκάρουμε την υποδομή | μπλοκάρουμε το αεροδρόμιο „laage“

τρίτη | τετάρτη | πέμπτη
5./6./7. ιούνη 2007

.κινούμαστε.μπλοκάρουμε.παραμένουμε.



αντισύνοδος
η λέξη

κανένας διάλογος |να καταργήσουμε τον καπιταλισμό|απονομιμοποιούμε το G8

τρίτη | τετάρτη | πέμπτη
5./6./7. ιούνη 2007



το κάμπινγκ
η υποδομή

πληροφορίες
παροχή βοήθειας

όλες τις μέρες



πολιτισμός...

...είναι το χαμόγελο

1. – 7. ιούνη 2007

μουσική | συναυλίες | τέχνη | θέατρο δρόμου | graffitti και άλλα



χωρογραφία της αντίστασης
τί και πότε

αντισύνοδοςσυζητήσειςσυζητήσεις

μαζικοί αποκλεισμοί των οδών προς το 
heiligendamm

αποκλεισμός του 
αεροδρομίου 
rostock-laage

αντιφασιστική 
διαδήλωση στο 

Schwerin

πανηγυρική 
εκδήλωση

πορεία προς τους 
συνεδριακούς 

χώρους

ημέρα δράσης για 
το μιλιταρισμό, 
τον πόλεμο και 

τα βασανιστήρια

ημέρα δράσης για 
τους μετανάστες

ημέρα δράσης 
για τη γεωργία

διεθνής 
διαδήλωση στο 

Rostock

Παρασκευή
08.06

Πέμπτη
07.06

Τετάρτη
06.06

Τρίτη
05.06

Δευτέρα
04.06

Κυριακή
03.06

Σάββατο
02.06



σύνδεσμοι | πληροφορίες
ιστοσελίδες

www.g8-2007.de | ιστοσελίδα κινητοποίησης του παρεμβατικού χώρου [IL]

www.block-g8.org | ιστοσελίδα για τους μαζικούς αποκλεισμούς

www.move-against-g8.de
 ιστοσελίδα για τα πολιτιστικά γεγονότα

www.heiligendamm2007.de
 ιστοσελίδα για την κεντρική μεγάλη διαδήλωση

| 2.6.2007
www.g8-alternative-summit.org

 ιστοσελίδα για την Αντισύνοδο

http://dissentnetzwerk.org

http://gipfelsoli.org
| πληροφορίες για το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα

www.move-against-g8.org
 ιστοσελίδα για το Φεστιβάλ του Βερολίνου

| 20./21./22. απριλίου 2007



διεθνής αλληλεγγύη

όλα για όλους | θα νικήσουμε

ευχαριστούμε

:: antifaschistische linke berlin [ALB] ::

WWW.ANTIFA.DE




