
7. ve 8. Haziran 2015’de Bayern’deki Elmau
Şatosunda G7 zirvesi düzenlenecektir. „Yediler
grubu“ dünyanın en güçlü endüstri uluslarından
oluşmaktadır: ABD, Fransa, Italya, Kanada,
Ingiltere, Japonya ve Almanya. Alman
devletinin açıklamasına
göre, bu senenin baş
konuları dış güvenlik, iç
güvenlik ve gelişme
politikasi olacaktır. Bu
bulusmayı yoğun bir
protesto ile rahatsiz
edeceğiz.
G7 dünya adına karar veriyor,
ancak demokratik bir mesruiyeti
yoktur. Zirve toplantıları karşıt
seslere yer tanımıyor, protestolar
baskıcı bir şekilde sindiriliyor. G7
insan haklarından söz ediyor, fakat
politikası ile binlerce ilticacının ölümüne
neden oluyor. Gelişme politikasından
bahsediyor, fakat neokolonist sömürü
ile küresel eşitsizliğe ve fakirliğe
neden oluyor. „Barişi koruma“
adına yüzlerce milyarı silaha
harcıyorlar ve kendi tahrip
ettikleri doğayi korumaya
kalkıyorlar. Kısacası: G7
zirvesi, devletlerin baş rolda
baskı ve iktidar kurumları
olduklarını, oldukca açık
gösteriyor.

Istediklerimiz nedir?
G7’de ret ettiklerimizin listesi uzun. Çok daha
fazla nokta yazabilirdik. Bu çağrida kısıtlama
yapmamız, bir okadarda düşüncelerimizin,
fikirlerimizin ve amaçlarımızın olduğundandır.
Anarşistler olarak, ortak amacımız
dayanışmacı, saygılı, şiddetsiz ve iktidarsız,
yani kısacası özgürleşmis bir toplumu inşaa
etme isteğimizdir. Böyle bir amaç iktidardaki
olan koşullar gerçeğinde kolayca mümkün

değildir, çünkü kapitalizmde insanların
ihtiyaçları yerine, tüm yaşam alanların kâr
artışına dayalı kullanılması ön pilandadır.
Özgürleşmis bir topluma yaklaşmamiz için,
günlük iktidar ilişkilerini ve baskı

mekanizmalarını eleştirisel
bir şekilde inceleyip, bir
bütün olarak aşmamız
lazım. Talebimiz sadece
daha az çalışmak, sınırsiz
oturum hakkı, ucuz ev
kiraları ya da ücretsiz
eğitim değil, talebimiz

herkes için maddevi, kültürel
ve sosyal zenginlik.

Bu arzu ettiğimiz, öz yönetim
ve dayanışma ile var olan bir

yaşam şeklinde, eşit haklar ve
saygı dolu iliskilerin baz alınması

lazım. Tabiki buna ulaşabilmek için daha
uzun bir yolun yürünmesi lazım, ama

düşüncelerimizi ve umutlarımızı
içimizde taşıyoruz.

Amaçlarımıza adım adım
ulaşabilmek için, güncel

günümüzde alternatif yapılar
kuruyoruz, haksıklıklara
çeşitli yöntemlerle karşı
cıkıyoruz ve kararlarımızı
uzlaşma yoluyla, yariş
mantiği ya da çoğunluk
kararı olmadan, almayı
öğreniyoruz.

Var olan hirarşileri ve baskı mekanizmalarını
aşmak için, onları ve içlerindeki kendi rolumuzu
algılamamız ve her gün yeniden sorgulamamız
gerekiyor. Herhangi bir toplumda insanları
iktidar ve iktidarsızlık, yüksek ve alçak statülere
göre ayıran hirarşileri yıkmak istiyoruz. Bunun
için aktif olunmasi şart.
Protestomuzu G7 zirvesi etrafında yapılacak
tüm eylemliklerde açıga çıkaracağız, çünkü
hikayenin sonu daha gelmemiştir!

Block G7

Zirve’de ki yapilacak zirveye hayir! Satolar hepimizindir!

- lp daglarinda eylem tatiline anarsist bir çagri -



Anarşist / antiotoriter blok
6. Haziran’da Garmisch Patenkirchen’de büyük bir yürüyüş olacak. Bu yürüyüste anarşist içerikler
ile gözükmek istiyoruz. Zirveyi rahatsız etmek ya da engellemek isteyen herkes ile dayanısma
içinde olsak da, bizim odak noktamız, otoriteyi ve temsilciliği sorgulamak. Toplanacak yedi büyük
iktidardan taleblerimiz yok. Onların yok olmasını istiyoruz.
Tüm anarşistleri, antiotoriter bloka katilmaya cağırıyoruz. Özgürlük ve dayanışma çağrısını kararlı
ve mücadeleci bir şekilde dünyaya taşıyan bir blok arzu ediyoruz. Liberterözgürlükcü içerikleri
çeşitli, yaratıcı bir şekilde söz ve eyleme bindiren bir blok arzu ediyoruz. Bu blok kendi icinde
korumalı bir alan olmalı, icinde birbirimize dikkat edip, birbirimizi devletin şiddetine maruz
bırakmayacagımız bir alan olmalı. Bundan dolayı sıkı bir şekilde yürüyüp, kendimizi dışa karsi
koruyacağız. Polis güçlerinin bizi dağıtma amacıyla yapacak oyunlara alet olmayacağız. Ona
göre hazırlanın, bağlantı grubları kurun!

Protesto kampi
Kampta aktif eylemliklerin dışında, bilgilendirme masaları, bilgilendirme etkinlikleri ve çalışma
atölyeleri olacaktır. Katılmaya, yardım etmeye ya da bizi ziyaret etmeye hepinizi davet ediyoruz.

Siz de gelin ve G7 zirvesine karsı eylemliklere katılın!
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