
Karavánőrület 2007
Élni azt jelenti: mozgásban maradni

Amit akarunk, az:
-egy politikai-kulturális akciót szervezni, amely  2007 nyarán, 6 hónapon keresztül egész 
Europát keresztül- kasul átszelné.
-egy G8-ak elleni mozgalom a németországi “Heiligendamm”-ban, amely azonban nem 
korlátozódik kimondottan az államfők által meghatározott helyre és időpontra.
-olyan emberek tömegmozgalma, akik mint mi, társadalmi alternatív megoldásokat keresnek, 
mint pl. aktivisták, zenészek, müvészek, színházi emberek, rádiósok, videosok, akiknek 
céljuk:

- emberek es országok közötti határok leépítése
- fennálló hálózatok megerősítése, új kapcsolatok teremtése 

                - beszélgetés, gondolatcsere lehetőségének megteremtése
- a nyilvánosság érdeklődésének visszaszerzése
- közös megmozdulásra való ösztönzés 

Mindannyiunknak van saját elképzelése az emberi jövőről. Ezt szeretnénk lehetőleg minél 
több emberrel megélni, erről beszélgetni, egymás meglátásaiból és tapasztalataiból tanulni és 
egymás ötleteiből inspirálódni. Embereket szeretnénk összehozni, akik a jelenlegi fejlődéssel 
nincsenek megelégedve és  ez ellen különböző módon ellenállást tanúsítanak.

Miért akarjuk?
Mert látjuk, hogy a világ lassan tönkremegy.De nem látjuk be, hogy miért kellene a reményt 
feladni. Amiről a világ hatalmasai a találkozóikon tanácskoznak, az, hogyan vessék alá a föld 
utolsó területeit is a piacgazdaságnak és hogyan építsék ki és biztosítsák saját hatalmukat.

Ennek a politikának az alternatív változatairól szeretnénk tanácskozni.Új lehetőségeket 
szeretnénk keresni a neoliberalista reformok megállítására, amelyek a népesség túlnyomó 
részére ártalmasak és csak egy kisebbég javát szolgálják.Új utakat keresünk, amelyek célja
egy emberhez méltó élet megteremtése mindenki számára.

Javaslataink: 

Először:
Fesztiválok egész sorának, mint kulturális és politikai találkozóknak a megszervezése, 
Keletről kiindulva Nyugatra, Délről Északra (vagy fordítva, ha éppen úgy alakul) 
Fesztiválok, 

-mint találkozások és eszmecserék helye
-minden elképzelhető  müvészi kifejezési formában (zene, színház, kabaré)
-ahol a kultúra politikai és a politika kulturális jellegü 
-ahol munkacsoportok és “vitatermek” állnak rendelkezésre

            -amelyek a regionális és a felutazott csoportoknak időszakos plattformot teremtenek, 
hogy saját ötleteiket, meglátásaikat és terveiket bemutassák 

Másodszor:
Lehetőleg minél több csoport, vagy a már fenn említett emberek(zenészek, müvészek) 
átmeneti csoportulásának mozgalmát szeretnénk, akik lehetőségeik és kivánságuk szerint 2, 3 
vagy több ilyen jellegü  fesztiválon vennének részt.. 



A különböző  fesztiválok közötti időszakban a csoportok nem fognak a szó szoros értelmében 
karavánszerüen közlekedni. Épp ellenkezőleg, az ötlet a következő: a csoportok szétválnak, 
különböző  irányba szétszórodnak, saját maguknak választjak ki a tevékenységeket: 
koncerteket, színházi előadásokat, pódiumbeszélgetéseket, alkotótáborokat és oda mennek 
ahova meghívást kapnak és ott az eszmecsere folyamatát elindíthatják. Ezután a csoportok a 
következő  fesztivál idejére újra találkoznának, magukkal hozva újonnan szerzett 
benyomásaikat és az érdeklödő embereket.

Harmadszor: 
Egy Európa-szintü  felmérést  tervezünk, amelyet a találkozások színhelyén és a fesztiválok 
közötti id szakban, kérdőív formájában végeznénk el.
Javaslatunk olyan 4-5 alapvető kérdés kidolgozása, amelyek a világ állapotáról, a jövőről és a 
emberi jogokról szólnak
A tartalom legvégső  formája és a kérdések megfogalmazása egy mindenki számára 
lehetséges közremüködés eredményeként egy minél nagyobb létszámú csoport bevonásával 
készülne el.
Eddig az általános áttekintés és most lássuk a részleteket:

A projekt:
A projektet időben előre egyeztetik a G8-ak csúcstalálkozójával. Az eddigi tervnek 
megfelelően a karaván elsősorban nem a csúcstalálkozón való résztvétel mobilizálására 
szolgál, hanem inkább az új eszmék és vélemények összegzésére.
Az időbeli egyeztetés mégis azért fontos, hogy a karaván résztvevői a csúcstalálkozó elleni 
tüntetésen is részt vehessenek, azaz, ne tartózkodjanak túl messze a G8-ak elleni mozgalom 
színhelyétől és hogy ebben az időben semmiféle más konkurrens rendezvényt ne 
szervezzenek.

Végezetül, az Europát átszelő  karaván befejeztével  egy “Alta campagna”( más kampány) 
elnevezésü  zapatista mozgalom keretén belül rendezett, fél évig tartó karaván indul útra 
Mexikóba, amely az ország  különböző szövetségi államán vonul majd végig.
Ennek résztvevői úgy mexikói mint európai csoportok lennének.
Ugyanúgy mint az európai karaván esetében, a cél itt is a tudás- és tapasztalatcsere, a 
kölcsönös eszmecsere és közös politikai/kultúrális akciók szervezése. Jó lenne lehetővé tenni 
más földrész aktivistáinak is a részvételét.

A projekt nemzetközi méreteket öltött tervezete alapján a célunk:.
-időben történő  kapcsolatteremtés a különböző hálozatokkal, csoportokkal és érdeklödő 
személyekkel
-itt az ú.n. Grenzcamp( határmenti táborok) elökészítőire, Anti-Lager-Tour vagy a Peoples 
Global Action, az Chiapas-al szolidarizáló európai hálózat és a politikai jellegü  “Lucha 
Amada” zenekarra gondolunk.
-elsősorban Svájccal és Franciaországgal tudtunk már kapcsolatot teremteni, de 
szándékunkban áll Barcelona, Lengyelország és Szlovákia felé nyitni.

Amit a fesztiválról tudni kell:



A fesztivál színhelyének meghatározása lényegében attól függ, hogy hol léteznek már 
regionális előkészítő csoportok. Jó lenne olyan csoportokat találni, akiknek van már ebben 
tapasztalatuk. Időben kell megérdeklődnünk és felmernünk a különböző országokban levő 
lehetőségeket, különösen Kelet-Európában, hogy lássuk, mennyire tudunk csoportokat az 
ötlet iránt fellelkesíteni.

A zapatisták felhívást intéztek egy 2005 december és 2006 június között tartandó nemzetközi 
konzultációra, amelynek célja a különböző interkontinentális találkozók dátumának, 
helyének, formájának és tartalmának egyeztetése. Ebben az értelemben meggondolandó 
lenne, hogy mennyire kepzelhető el a mi tervünk ennek keretén belül?

A karaván:
-A résztvevő csoportok, zenekarok stb.. teljesen függetlenül döntik el, hogy mikor és melyik 
útvonalat  követik,  hogyan  közlekednek,  mivel  járulnak  hozzá a  programhoz   és  milyen 
módon  biztosítják  a  részvételük  anyagi  fedezetét.  A  létrehozandó koordináció csak  a 
résztvevő
csoportok közötti információcserét és a kapcsolatteremtést teszi lehetővé.

Időbeosztás:
( egyelőre csak ideiglenes  )

Lényegében a 2006-os év áll rendelkezésünkre, hogy ezt a karavánt előkészitsük 
/megszervezzük.

2006 eleje:
-ebben az időben kiderül, hogy a terv milyen formában és egyáltalán létrejön-e
-megtalálni  a kritikusan gondolkozó emberek tömegét, akik aktívan résztvesznek a 
szervezésben.
-kapcsolatteremtés különböző országokkal
-a fesztivál előkészítésére regionális munkatársakat keresni

2006 közepe
-a karaván irányvonalának megközelítőleges kijelölése
-reklámterjesztés, minél több csoport beszervezése

2006 vége
- a kérdőív összeállítása

2007 január-március
-megkezdődnek az utolsó előkészületek
-infocsere a regionális és a “mozgásban” levő csoportok között, pl.a fesztiválok 

közötti konzertek dátumának egyeztetésére

Ez  a  tervünk.  Hogy  ezt  kifejlesszük  és  megvalósíthassuk,  sok  emberre  van  szükségünk. 
Szükség van Rád is. Kapcsolatba léphetsz velünk : vision07@riseup.net
(Ezen  a  címen  pillanatnyilag  csak  angolul,  németül  és  spanyolul  tudjuk  a  kérdéseket 
megválaszolni) 

www.vision.07.net

mailto:vision07@riseup.net

