
CARAVANEBUNIE 2007 

 
„Via�a înseamn� a r�mîne în mi�care.“ 
                                              apel 1.januarie 2007 
 

ce vrem noi 
o ac�iune politic� �i cultural�, care s-ar putea întinde peste �ase luni în vara anului 2007 peste 
toata Europa. 
O mi�care împotriva G8-mitingului in Heiligendamm care nu ne restrînge pe timpul si spa�iul 
�efilor de sat �i de guvern. 
 
O mare caravana de oameni care sînt, la fel ca noi, în c�utare dup� alternative sociale, o 
mi�care de activiste/activis�i politici, de muziciente/muzicieni, de artiste/artis�i, de 
actri�e/actori de teatru, radio- si videoactiviste/activis�i,... cu scopul: 
 
   -    a  învinge grani�e între ��ri �i între oameni 
   -    a înt�ri organiza�iile aliate care sînt deja existente �i a lega contacte noi 
   -    a crei spa�iul pentru conversa�ie �i schimb de comunica�ie  
   -    a da impulsul pentru procese de gîndire 
   -    a recupera spa�iul public 
   -    a motiva pentru mi�c�ri colective 
 
Noi avem ideile noastre proprii despre un viitor human. Acestea vrem s� le tr�im �i s� le 
discut�m cu cît mai mul�i oameni, vrem s� înv���m de la p�rerile �i experien�ile lor �i vrem s� 
ne inspir�m din bog��ia ideilei lor. 
Noi vrem s� unim oameni, care nu se resemneaz� cu dezvolt�rile actuale �i care poart� 
rezistent� în diferite feluri. 
 
 
De ce vrem asta? 
 
Noi vedem c� lumea asta va fi distrus�, dar noi nu vrem s� renun��m la sperant�.  
Ce sf�tuiesc cei care au influent� �i putere pe lumea aceasta pe mitingurile lor, este mudol în 
care vor s� supune ultimul domeniu de via�� �i ultimul col� acestei lumi, economiei �i cum pot 
extinde �i asigura puteria lor. 
 
Ce vrem s� sf�tuim noi, sînt alternative contra acestei politici. Vrem s� g�sim posibilit��i 
pentru a opri procesele de schimbare neoliberale, care aduc pagub� majorit��ii 
popula�iei �i care sînt de folos numai pentru o minoritate de oameni. �i vrem s� g�sim 
posibilit��i pentru o via�� venerabil� pentru to�i oameni. 
 
 
De acea propunem: 
 
 mul�ime de festivale care sînt evenimente sau mitinguri politice si culturale din est spre   
       vest �i din sud spre nord, (sau invers, dup� felul cum se dezvolt�). Festivale 

- care sînt concipate ca locuri de int�lnire �i de schimb de idei �i de experien�e, 
- cu toate posibilit��iile de expresie artistice – muzic�, teatru, art�,... 
- unde cultura este politic� �i unde politica are cultur�  
- care ofer� spa�iul pentru discu�ii �i workshops, 
- care creiaz� grupelor regionale �i celor care c�l�toresc o platform� temporarä, 



pentru a prezinta ideile, problemele si p�rerile lor �i pentru a expune proiectele 
lor si punctele lor de vedere. 

 
2. O mi�care de cît mai multe grupe, colective sau de uniri temporare de oamenii  
sus-mentiona�i, activiste/activis�i, muziciente/muzicieni, artiste/artis�i, care, cum vor �i 
cum pot, particip� la dou�, trei sau mai multe festivale. 

Dar între aceste festivale / int�lniri, grupele nu se vor depl�sa ca o mul�ime sau ca o caravan�, 
ci se vor impr��tia în spa�iu, dînd concerte, reprezenta�ii de teatru, spectacole, workcamps, 
ac�iuni; s� mearg� unde vor fi invita�i �i s� r�sp�ndeasc� acolo procesul de schimb si de 
discu�ie. Dup� acea se vor int�lni la urm�torul festival �i vor aduce impresii �i oameni noi. 

 
3. O consulta�ie peste tot teritoriul Europei, realizat� în locurile de înt�lnire �i pe 

drumurile între înt�lniri. O propunere pentru asta este, a elabora patru sau cinci 
întrebari fundamentale despre starea lumii, despre viitorul �i despre dreptele 
oamenilor. Con�inutul definitiv �i formularia întreb�rilor ar trebui s� fie elaborate  într-
un proces deschis �i cu includerea unui grup cît mai mare de persoane. 
Consulta�ia aceast� poate s� fie de folos scopurilor urm�toare: 

- s� fie initiator pentru discu�ii, schimb de idee si pentru stimularia gîndirilor 
- s� schi�eze domenii de consens 

 
 
Atîta despre sinteza aproximativ�; acuma urmeaz� fine�ele... 
 
DESPRE PROIECTUL ÎN GENERAL: 
     .  Cu preg�tirea lui G8, proiectul va fi decis matinal. 
        Dup� conceptul de acum caravana nu este in primul rînd pentru mobilizaria direct� 
         împotriva conferin�ei la nivel înalt, ci pentru mobilizaria p�rerilor. Cu toate acestea       
       planificarea ar trebui s� fie hot�rîtä în a�a fel, încît s� permit� 
         participantelor/participan�iilor caravanei s� participe la protestele împotriva acestei  
         conferin�e. Asta înseamn�, c� caravana ar trebui s� fie in apropieria conferin�ei la nivel  
         înalt  �i s� nu plaseze un program concurent la distant� mare. 
     .  În leg�tur� cu caravana prin Europa porne�te in ramura “celeilaltei campanii”  
         chiapatiste, inc� o caravan� peste un jumat de an prin mai multe landuri federale din 
         Mexico. Acolo particip� diferite grupe din Mexico �i din Europa. La fel ca la caravana  
         prin Europa este vorba despre schimb de stiin�� �i de experien��, despre discu�ii �i  
         despre ac�iuni colective politice si culturale. 
         Ar fi de dorit ca activistele/activis�ii de peste ocean, s� aib� posibilitatea de a  
         participa aici la caravan�. 
    .    Pe baza concep�iei proiectului, care se întinde peste grani�e, este vorba de 
         a lega cît mai devreme contacte cu organiza�ii aliate, grupe �i persoane interesate.  
         În leg�tur� cu aceasta ne-am gîndit la oamenii care preg�tesc anti-border campingurile,  
         tururile impotriva lag�rilor, sau Peoples Global Action, Solidaritatea cu  
         Chiapatistii european�, sau forma�ii de muzicä politice, ca de exemplu Lucha Amada.  
         Exist� deja contacte cu Elve�ia �i Fran�a. Contacte cu Barcelona, Polonia �i 
         Slovacia sînt în prelucrare. 
 
 
DESPRE ÎNT�LNIRILE FESTIVALURILOR: 
      . Unde vor avea loc festivalurile depinde in mod deosebit de faptul, dac� se vor gäsi  
          grupe regionale pentru preg�tire. Dezirabil sînt grupe care nu fac asta de prima 



          oar�. De acea trebuie s� vedem, dac� putem entuziasma grupe din diferite ��ri,  
          mai ales din Europa de Est, pentru visiunia noastr�. 
     .    Începînd din decembrie 05 pin� in junie 06 au invitat Ciapatistii la o consulta�ie  
          international� despre locul, timpul, forma si con�inutul unului sau mai multelor 
          mitinguri intercontinentale. Ar trebui s� ne gîndim, dac� viziunia noastr� poate fi pus� 
          in aceast� ramur�.  
          
 

DESPRE CARAVAN�: 
       grupele, forma�ile de muzic�, activistele/activis�ii etc. care particip� vor fi   
         independente/independen�i în decizile lor despre perioada de timp in care particip�, ruta,                         
          �i felul de participare �i în investi�iile financiale.  
         Coordona�ile, care trebuie f�cute, vor fi probabil numai de folos pentru schimbul de  
         informa�ii între grupele participante sau pentru legaria contactelor. 
 
PLANUL DE TIMP: 
(o evaluare aproximativ� si provizorie) 
 
Ne va r�mîne în principiu anul 2006 pentru a preg�ti caravana. 
începutul anului 2006: 
         in timpul acesta se va ar�ta dac� �i în ce fel va avea loc acest proiect 
        - a g�si o mul�ime critic� care va participa la organizare 
        - a lega contacte în diferite ��ri 
        - a g�si oameni pentru preg�tirea festivalelor regionale 
        - a clarifica �i a dezvolta structura organiza�iei 
 
in mijlocul anului 2006: 
       - a hot�ri un plan aproximativ de c�l�torie 
       - a r�sp�ndi reclam�, a face reclam� ca s� participe mai multe grupe  
 
sfîr�itul anului 2006: 
        - a hot�ri întreb�ri pentru consulta�ie 
 
januarie – matrie 2007 
        - faza fierbinte începe 
        - schimb între grupele de c�l�tori �i grupele regionale, de exemplu a c�dea 
          de acord cu terminele pentre concertele între festivale 
 
 Acesta este planul. Pentru a-l organiza complet �i a-l  
 realiza avem nevoie de mul�i. Avem nevoe de tine. 
 Ia contact cu : vision07@riseup.net 
 (deocamdat� putem s� r�spundem la întreb�ri la aceast�  
 adres� numai pe german�, spaniol� �i englez�) 
 


