Block G7
Žádný summit na vrcholcích hor a zámky pro všechny!
- anarchistická výzva pro aktiviní prázdniny v Alpách 7. a 8. června 2015 se uskuteční summit G7 na
zámku Elmau v Bavorsku. „Skupina 7“ (Group
7, G7) sestává ze světově nejprůmyslovějších
států: Spojených států amerických, Francie, Itá
lie, Kanady, Velké Británie, Japonska a Ně
mecka. Podle německé federální vlády bude
letos pozornost namířena
hlavně na zahraniční politi
ky, bezpečnost a rozvojové
problematiky. Rádi bychom
toto setkání narušili masiv
ním protestem.
G7 jednají jako světoví repre
zentanti, ale nemají žádnou
demokratickou legitimitu. Pro
testy nejsou vítány a jsou násilně
postihované represivními opatření
mi. Zatímco G7 hovoří o lidských
právech, zabíjí zároveň tisíce uprchlíků
svým hraničním režimem. Hovoří o roz
voji pomoci, ale zároveň vytváří ce
losvětové bezpráví a chudobu
skrze
neokolonialistické
vy
kořisťování. Utrácí stovky miliard
za zbrojení, aby ho využili
k zaručení „míru“, krom toho
chtějí chránit životní prostře
dí, které ale sami ničí každý
den.
Co chceme?
Existuje dlouhý seznam to
ho, co o G7 odmítáme. K tomu bychom mohli
přidat mnoho dalších aspektů. Stejně tak by
chom mohli hovořit o přehršli vizí, idejí a cílů,
které zastáváme. Právě proto jsme se místo to
ho zaměřili na některé zásadní body:
Jako anarchisté jsme sjednocení v našich
cílech pro vytvoření respektující, nenásilné
a antiautoritářské společnosti, založené na so
lidaritě, což znamená: emancipované spo

lečnosti. V současném systému není možné
uvést takovou myšlenku v praxi, protožev kapi
talismu se neklade priorita na potřeby všech li
dí, ale na maximalizaci zisku ve všech
aspektech života.
Abychom se mohli přiblížit svobodné společno
sti, potřebujeme rozvinout
kritický pohled na všechny
vztahy autority a veškeré
mechanizmy
útlaku
v našem každodenním ži
votě a nakonec je všechny
překonat.
Život, který si přejeme, v soli
daritě a sebeurčení, musí být
založen na respektu a rovnosti.
K tomu je rozhodně stále daleká
cesta, ale my neseme naše naděje
a vize uvnitř nás samotných.
Abychom se přiblížili našim záměrům,
začínáme vytvářet alternativní struktu
ry krok za krokem, právě teď. Kon
frontujeme a kritizujeme křivdy
mnoha způsoby a začínáme se
učit, jak učinit kolektivní rozhod
nutí, vyhýbajíce se přitom ut
váření společenství ostrých
loktů a většinovému hlaso
vání tím, že dosahujeme dů
kladného souhlasu.
Abychom překonali stáva
jící hierarchie a utlačující
struktury, potřebujeme nejprve rozpoznat je sa
motné a naší vlastní roli v nich. Chceme bojo
vat s hierarchiemi, které rozdělují lidi na mocné
a bezmocné, do skupin s vyšším a nižším sta
tusem. To je důvodem, proč se aktivizovat.
Při akcích kolem summitu G7 budeme prote
stovat veřejně, protože toto není konec
příběhu.

Anarchistický / antiautoritářský blok
Hlavní demonstrace se uskuteční ve městě GarmischPatenkirchen 6. června. S našimi anarchi
stickými idejemi chceme být vidět, chceme, aby nás bylo mnoho. Ačkoli budeme samozřejmě
ukazovat naší solidaritu všem těm, kteří s námi chtějí blokovat summit nebo zabraňovat jeho us
kutečnění, naším cílem je zpochybňovat autoritu a zastupitelský systém obecně. Nebudeme for
mulovat jakékoli požadavky sedmi velmocem – prostě chceme, aby zmizely.
Svoláváme všechny anarchisticky smýšlející, aby se zúčastnili antiautoritářského bloku. Doufá
me v silný a rozhodný blok, který světu přinese volání po svobodě a solidaritě. Přejeme si blok,
který komunikuje slovy a skutky anarchistických a emancipačních idejí kreativním a různorodým
způsobem. Náš blok by zároveň měl být chráněným prostorem, kde méně zkušení nebo akčně
orientovaní aktivisté nezůstanou sami. Měl by to být prostor chráněný proti pravděpodobně ná
silnému jednání státu, kde na sebe můžeme dávat pozor. Nebudeme se zapojovat do drobných
her s policií. Prosíme, vhodně se připravte a vytvářejte afinitní skupiny!
Protestní tábor
Kromě aktivní části plánujeme růná distra s informačními materiály, diskuse a worskhopy v kem
pu. Samozřejmě vaše pomoc ať už v podobě účasti, nebo že se přijdte podívat, je vítána.
Přijeďte a připojte se k aktivitám proti G7!
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