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Co se bude odehrávat během summitu?

Protest

- Alternativní
summit

- Demonstrace

- Kempy

- Blokády

- Nepokoje

Oficiální ččččást

- Setkání G8

- Delegáti

- Bezpečnostní
koncept

- Rudá zóna



Zahřřřřívací kolo

29.5.

oficální začátek 
kempu/ů

Od 25.5.

Setkávací centrum v     

�Hamburg

�Rostock

Informo čččční bod v 
Berlín ěěěě

Cca od 20.5.

Budování kempu/ů

�Mezinárodní sítě, 
naplňování obsahu protestů, 
příprava přímých akcí

� koncept “kempvého komunismu”
= test alternativních způsobů
sebeorganizování
� lidé z různých politických 
prostředí



ODPOČČČČÍTÁVÁNÍ



� Anti-militaristický den akcí

� zasquattování “bombodromu”, 
kolektivní začátek akce

� Karavana do Heiligendammu

� Otevření mediálního centra

Friday 1.6.2007



Sobota 2.6.2007

� Masová demonstrace v Rostocku (2 po ččččátečččční
body)

� Nazi-demonstrace v Schwerinu ohlášená na 
poledne

� koncerty



Den globálních akcí

� Idea Dnů globálních akcí se vzedmula z faktu, že 
izolovanost míst, kde se summit konává, znemožňuje 
masové demonstrace přímo v těchto místech

� Decentralizované protesty (celosvětové) probíhaly v 
průběhu téměř všech summitů, např. Cologne 1999, 
Londýn J18



Neděěěěle 3.6.2007

Den globálních akcí
Zeměěěěděěěělství

- Přímé akce v supermarketech a 
nákupních centrech
- ničení GMO polí

� Mezinárodná kongres

� Koncerty a kulturní akce



Pond ěěěělí 4.6.2007 

Den globálních akcí
Migrace

� Aktivity v deportačních  
tá-borech a cizineckých 
úřadech

� Demonstrace proti 
lágrům v centru Rostocku

� Mezinárodní síť
utečeneckých skupin a 
sympatizujících

Freedom of momement is 
everybody ´́́́s right!



Tuesday 5th June 2007 -

Den globálních akcí
Antimilitarismus

� Blokáda letecké základny 
NATO v Rostocku 

� Bránění příjezdu leaderů
G8



“P řřřředstavení”



To the 
fence:
~ 5 km

To the 
fence:

~ 15 km

~ 30 km

Possible camp 
of the trade 

unions:
~ 40 km

~ 10 km
To the 
fence:
~ 3 km



Střřřředa 6.6. 2007

Dále ...
� Příjezdy zvláštních vlaků s protestujícími 
�Akce občanské neposlušnosti, decntralizované blokády
� Armáda klunů, Samba, „Pink-Silver“
� Motlitby proti G8 v kostele  Sv. Marien/Rostock
� Alternativní summit



Masové blokády (Sedíce/Stojíce/S předměty)

� Připravovány různými skupinami: IL, X-
tausendmal quer, ALB, Grüne Jugend a Avanti 
attac, Solid, Werkstatt für Gewaltfreie Aktion

� Jsou zváni lidé s žádnými či malými 
zkušenostmi s blokádami a podobnými 
formami protestu



Decentralizované p řřřřímé akce

� Mobilizace zejména ze spektra dissent!-u
� Různé formy blokád v malých i velkých skupinách

� Organizovány nezávisle -některé přípravy možná společně

� Vysoce flexibilní a překvapivé



ČČČČtvrtek 7.6. 2007

� Den akcí nevládek

� Konec alternativního 
summitu

� demonstrace z Bad 
Doberanu a Kühlungsbornu 
do Heiligendammu 

� "Music and Message"  -
Koncert  Grönemeyer

Není to naše 
revoluce, pokud 
přřřři tom nemůžůžůžůžeme 

tanččččit -

v ulicích!

����



Pátek 8.6. 2007

� Blokáda odjezdu



Shrnutí



Highway from Hamburg

Train tracks

Highway from Berlin

NATO-Airbase
Military Camp

Military base

Refugee Camp

Official Media 
Center

GMO-plantations

Military base

Delegates

Refugee Camp

Migrace Armáda Ekologie Blokády

Red Zone

„Horká místa“ G8



Po summitu



Po protestech

� pokra ččččování v práci se sít ěěěěmi a skupinami

� mezinárodní vým ěěěěna, nap řřřř. No-Border-Camp   
Ukrajina, 08/2007

� podpora ob ěěěětí státních represí

� reflexe protest ůůůů a přřřříprava mobilizace na 
Japonsko 2008

� nebo odpo ččččinek/zábava
po sv ěěěětové revoluci



Kvízová otázka: Kdo a proti ččččemu zde 
protestuje?


