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Odhalme a zaútočme na EXPO 2000!
(http://www.freespeech.org/antiexpo2000/index1.htm)

Přehled akcí proti světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru

Představte si: 1. června 2000 se v Hannoveru sejdou spousty lidí z různých emancipačních, internacionalizačních, sociálních a kulturních hnutí. První červen přinese velkou party Přímých akcí, blokády, tvůrčího chaosu, znovudobývání veřejného prostoru - silné NE! kapitalistickému světovému ekonomickému systému, který se má předvést jako to nejlepší a jedině možné pro budoucnost lidstva. Odpor proti EXPO 2000 žije v duchu dní globálních akcí proti nátlaku světového ekonomického systému, v duchu karnevalu proti kapitálu z 18.6.1999 v Londýně a v duchu masivních akcí proti Světové obchodní organizaci (WTO) z 30.11.1999 v Seattlu. Kéž je náš odpor stejně nadnárodní jako kapitál!

1.června 2000 začne v Hannoveru EXPO 2000, velká oslava moderního kapitalismu. Velká propagační přehlídka několika největších ekonomických korporací a mezinárodních organizací, které hrají důležitou roli v mezinárodních politických a ekonomických záležitostech (jako např. EU a OSN) a těch států, které jsou dosud schopny globálního soutěžení. Poselství EXPO 2000 zní: Ke kapitalismu neexistuje alternativa, jen ti, kdo mají moc, mohou činit “velká rozhodnutí” ve věcech “velkých globálních problémů”. Jsou to také pouze oni, kdo tyto problémy definují. Chudobě se zabrání zastavením růstu populace. Ekonomické stagnaci “liberalizací” a volným trhem. Nedostatku jídla genovým inženýrstvím. Znečisťování se zabrání jadernou energií...

EXPO 2000 - navštivte náš stánek se suvenýry

Všechny společnosti a státy, které se na EXPO 2000 podílejí se snaží předvést v nejlepším světle. Důvodem odporu proti EXPO 2000 není jenom to, co se předvádí, ale i to, co se nepředvádí. Pavilon Siemens nebude ukazovat, jak se milióny lidí musely vysídlit kvůli projektům přehrad v Indii a v Číně. Pavilon Daimler-Chrysler nebude ukazovat utrpení, které způsobila jejich zbrojní výroba. Pavilon Turecka nebude ukazovat krvavou válku proti Kurdům a mučení vězňů v tureckých žalářích. Nigérie nebude ukazovat masivní ničení způsobené ropnou produkcí a teror vojenské diktatury. Německo nebude ukazovat svou imperialistickou roli a své rasistické zločiny proti uprchlíkům.... 

Nicméně návštěvníci EXPA uvidí zajímavé technické vymoženosti, příjemné kulturní prezentace a obrázky krásných měst a krajinek.Ty státy, které hrají dominantní roli ve světové politice a ekonomice budou dominantní i na EXPO. Několik zemí tzv. Třetího světa dostalo peníze, aby jim bylo umožněno také se EXPA 2000 zúčastnit - dotace jsou spojeny s přesnými pravidly, jak by jejich účast měla vypadat. Chudé země se budou na EXPO 2000 prezentovat takové, jaké je chtějí ty bohaté vidět. Takzvaný “Tematický park”, což bude něco jako průřez různými aspekty života, ukazuje velmi názorně převahu velkých firem: téma Energie dělá Siemens, Elektro Shell a Preussen, Životní prostředí Daimler-Chrysler a Světová banka, Zdraví Merck, Schering a Siemens, Budoucnost práce IBM, Volkswagen, Daimler-Chrysler a ADECCO (společnost pro přechodnou práci) atd.

EXPO 2000 - krása neoliberalismu

“Volný trh” se propaguje jako efektivní způsob, jak lidem nabídnout bohatství. Lidé by měli věřit velkým společnostem, ty pro ně dělají ve všech ohledech to nejlepší - jen “Nechte je, ať to udělají. Nestarejte se.” (jak říká internetová stránka EXP0 2000). EXPO tvrdí, že ekonomická globalizace, využívání zdrojů zemí Třetího světa (kde  nejnižší mzdy a naprostý nedostatek práv pracujících zaručují nejvyšší zisk!) “způsobuje, že čím dál více lidí se podílí na bohatství”. Formuluje vizi “světového míru vytvořeného světovým obchodem”. Jak cynické, uvážíme-li nesmírný celosvětový nárůst chudoby a hladu během posledních let!

EXPO 2000- strach z růstu populace a patriarchální kontrola porodnosti

EXPO tvrdí, že růst populace zejména v “nerozvinutých zemích” je jedním z největších problémů lidstva. Bída, hlad a ničení přírodních zdrojů nejsou prý důsledkem vykořisťování Třetího světa bohatými průmyslovými zeměmi. Jako skutečná příčina špatné ekonomické situace, ekologických problémů a nedostatku potravin v těchto zemích je naopak označován růst populace v jižních oblastech světa. A co víc, má-li lidstvo přežít, musí se snížit porodnost. Ignorují tak fakt, že planeta Země by mohla poskytovat dost zdrojů pro všechny, pokud by se tyto zdroje spravedlivě rozdělovaly a nemrhalo se jimi pro něčí prospěch. 

Kromě toho mužští experti ze Severu říkají ženám na Jihu, že by neměly mít tolik dětí, jinak budou zodpovědné za tzv. populační explozi. V důsledku této politiky kontroly porodnosti je mnoho žen na Jihu nuceno do programů, které poškozují jejich zdraví. V mnoha případech, např. v Indii nebo v Thajsku, je závislá ekonomická podpora na tom, zda se chudí zúčastňují programů na kontrolu porodnosti. Během EXPO 2000 předvedou instituce jako Německé ministerstvo pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Německý fond pro světovou populaci kontrolu porodnosti jako prostředek ekonomického rozvoje a posílení ženy. Ale instituce, podporující politiku kontroly porodnosti nejsou instituce, které by osvobozovaly ženy. Jsou to instituce rasistického a sexistického ovládání lidí na Jihu.

EXPO 2000 - samochvála Německa

Vedle svého všeobecně kapitalistického charakteru je EXPO 2000 zejména velkým předváděním německého státu a německých firem. Státu, který je opět jedním z nejsilnějších na světě. Státu, který hraje důležitou roli ve světovém vykořisťování, zbrojení a podpoře potlačujících režimů. Státu, který je ochoten válkou hájit své zájmy - jak vidíme ve válce proti Jugoslávii. Státu, který vytváří trend deportovat a vylučovat uprchlíky a emigranty na celoevropské úrovni. A státu, který - což není nejméně důležité - je přímým dědicem tradic nacistické říše, který dosud odmítá nést zodpovědnost za své oběti. Pro tento stát je EXPO 2000 skvělou příležitostí ukázat lidem svou přívětivou, ale vládnoucí tvář. Pavilon Německa má být uprostřed areálu EXPO - Německo, střed světa?

EXPO 2000: Jdeme tu show zkazit! 
Od 27.5. do 4.6. - Týden akcí proti EXPO 2000

Společně to dokážeme! Máte mnoho možností, jak vyjádřit svůj odpor. Blokádami vchodů a silnic vedoucích na EXPO, spontánními pouličními slavnostmi, pouličním divadlem, útokem na symboly kapitalismu a ovládání v Hannoveru... Jen užívejte svou fantazii! Vzpomeňte si na 30. listopad 1999 v Seattlu: ačkoliv tam byla obrovská policejní síla, lidem se podařilo úspěšně zablokovat zahájení konference WTO spoustou různých akcí. V době okolo 1.6. bude v Hannoveru mnoho táborů a informačních míst odporu proti EXPO 2000. Pokud nepřijdete do Hannoveru, pamatujte, že EXPO 2000 je mezinárodní akce. Jakákoliv akce proti nátlakovým a vykořisťujícím projektům může být symbolicky spojena s bojem proti EXPO 2000. A pro nás není cílem boje proti EXPO 2000 pouze samotná akce v Hannoveru. Je to rovněž další krok k vytvoření sítě emancipačních akcí a diskusí proti kapitalistickému světovému ekonomickému systému.


PROGRAM Týdne akcí ANTIEXPO 2000

*  27.5.	- velká demonstrace v Hannoveru
*  1.6. 	- EXPO nebude otevřeno!
*  3.6. 	- Pouliční slavnost (Reclaim the Street party) v centru Hannoveru
*  3.6. a 4.6. 	- akce ve vnitřním městě proti privatizaci, represi a sociální diskriminaci ve městech

Po Týdnu akcí ANTIEXPO 2000

*  akce na různých “Národních dnech”. Státy ukazují svou přátelskou tvář - My ukazujeme jejich skutečnou!
*  7.6. 	- akce protijaderných skupin na “EXPO - dny Siemensů!”
*  19.7. 	- Den uprchlíků a antirasistická akce na “EXPO - dny toulek světem”. Skuteční uprchlíci a běženci nemají v koncepci EXPO 2000 místo. Bojujeme za svět bez hranic, bez rasové a nacionalistické diskriminace
*  1. až 30.7. 	 - Interkulturní ženská lesbická univerzita
*  10.7. až 8.8. 	 - “Dny chaosu 2000” v Hannoveru
*  3.10. 	 - protinacionální akce na Národním dnu Německa atd.

PROGRAM AKCÍ ANTIEXPO 2000:

květen
*  1.5. 	- Globální den akcí proti neoliberálnímu světovému ekonomickému systému
*  do 27.5. 	 - cyklistické karavany z různých směrů do Hannoveru
*  27.5. 	 - začátek “Týdne akcí ANTIEXPO” s velkou demonstrací v Hannoveru (informace: karawane@mail.nadir.org)
*  27.5. - 4.6. 	 - “Týden akcí ANTIEXPO 2000”. Akce, které by měly mít výrazný dopad i na místní akce a události. Cílem je uspořádat mnoho tvořivých akcí, vedených nezávislými skupinami a lokálními koordinačními platformami. V Hannoveru budou zajištěny kanceláře, kempy a další vybavení. Budou se vydávat ANTIEXPO noviny a vysílat rozhlasové vysílání.
Informace: Anti-Expo AG Hannover, c/o AstA Uni Hannover, Welfengarten 1c, 30167 Hannover, www.anti-expo-ag.de,  e-mail: anti-expo-ag@gmx.de

červen
*  1.6. 	 - akční den “EXPO NEZAČNE!” malé a velké, veselé nebo přímé akce, blokády a přerušení EXPO 2000. Silnice, křižovatky, vchody do areálu EXPO, komunikace, tady všude se dá působit. Můžete si rovněž objednat plán města se všemi důležitými informacemi a mapami týkajícími se EXPA.
*  2. a 3.6. 	 - v Pavilonu Hannover je diskuse o strategií “Perspektivy Internacionalismu”. Informace: Alaska, tel.: 0049/421/72034
*  3.6. 	 - v Hannoveru “Pouliční slavnost”
*  3.6. a 4.6. 	 - přímé akce v centru města. Informace: Innenstadtaktionsgruppe, c/o AstA Uni Hannover, Welfengarten 1c, 30167 Hannover
*  31.5. - 4.6. 	 - v Berlíně: Den zdraví 2000 (Lidské zdraví jako protipól EXPO 2000, nazvané Impo 2000). Informace: Christl Burkhardt, 0049/30/7940343-4, fax: 0049/30/7940345, http://www.gesundheitstag.de

Po Týdnu akcí ANTIEXPO 2000: horké “Léto proti Expo proti nátlaku a neoliberalismu”
*  7.6. 	 - “Den Siemens” na EXPO (tento den budou dělat akce protijaderní aktivisté)
*  od 9.6. do 13.6. 	 - v Mellendorfu: “ANTIEXPO Camp”. Informace: JANUN, BDP and Naturfreundejugend, tel.: 0049/511/3940415
*  od 9.6. do 13.6 . 	- ve Walsrode: “ANTIEXPO Camp”. Informace: Falken, tel.: 0049/228/221055
*  11.6. 	 - v Hannoveru: “Akce v centru města”. Informace: Falken, tel. 0049/511/528298
*  11.6. 	 - v Hannoveru: “Den církví na EXPO 2000”
*  11.6. 	 - akce proti “Národnímu dni Nepálu na EXPO”
*  17.6. 	 - antifašistické akce proti “Národnímu dni Rakouska”
*  od 19.6. do 21.6.	 - “Globální dialog”: téma Zdroje
*  18.6. 	 - Den akcí “Den bez auta”. Informace: Umkehr, tel.: 0049/30/4927473, *  v létě: anarchistický letní tábor u Berlína. Informace: a-camp@gmx.de

červenec
*  červenec v Hannoveru: Mezinárodní setkání novinářů
*  od 2.7. do 4.7. 	 - v Berlíně: Expo-kongres “ Místní hrdinové 21” “Udržitelnost”, Agenda 21, “ekologický” neoliberalismus, spolupráce neziskových organizací a ekonomických podniků (tato akce je připravena významnými německými ekologickými a rozvojovými organizacemi). Informace o akcích proti tomuto kongresu: síť “emancipativní ekologie”, http://www.go.to/umwelt/
*  od července do půlky srpna na severu Německa: Pochod proti EXPO a neoliberalismu “NIXDA 2000” na kolech a v karavanech - legrace, kreativní akce apod. Informace: karawane@mail.nadir.org
*  4.7. až 6.7.	 - “Město 21” (ICC Berlin)
*  5.7. 	 - “Den Daimler-Chrysleru na EXPO”
*  od 10.7. do 8.8. 	 - “Dny chaosu v Hannoveru”
*  od půlky července do srpna	 - “Jezdci míru” (akce proti místním EXPO projektům)
*  13.7. 	 - akce proti “Národnímu dni Kamerunu na EXPO”. Informace: The Voice Africa Forum, Jena
*  19.7. 	 - akce proti “Národnímu dni Španělska na EXPO”
*  19.7. 	- Den uprchlíků a protirasistických akcí na Expo, Dny “Toulky světem”. Informace: Anti Expo International, c/o Infoladen, Breisacher Str. 12, 81667 Munchen, e-mail: antiexpo2000-de@gmx.de, fax: 0049/89/4802006, The Voice Africa Forum, Schillergasschen 5, 07745 Jena, e-mail: THE_VOICE_Jena@gmx.de
*  1.7. až 30.7. 	- v Hannoveru: “Interkulturní ženská lesbická univerzita”. Informace: Bego, c/o AstA Hannover, tel.: 0049/511/7625064

srpen
*  od 6.8. do 8.8. 	- “Dny chaosu 2000”, Velký závěrečný víkend v Hannoveru
*  15.8. až 17.8. 	 - “Globální dialog na EXPO”, téma Zemědělství
*  19.8. 	 - akce proti “Národnímu dni Mexika” organizované skupinami solidárními se zapatisty v Chiapasu. Informace: Ya Basta-Coordination, karawane@mail.nadir.org
*  29.8. až 31.8. 	- “Globální dialog”, téma Zdraví  

září
*  9.9. 	- “Subversivní kulturní party” v Hannoveru
*  HERBST 2000: akce a kongres o perspektivách
*  12.9.	 - “Den světových náboženství” na EXPO
*  do 27.9.	- společný odjezd z Hannoveru do Prahy, kde je možné se zúčastnit akcí proti 55. zasedání MMF a Světové banky, na zpáteční cestě antinacionální akce 3.10. v Drážďanech. Informace: karawane@mail.nadir.org
*  27.9. 	- “Den světové turistiky” na EXPO
*  27.9. a 28.9. 	- v Praze: akce proti 55. zasedání MMF a Světové banky

říjen
*  2.10. 	 - akce proti “Národnímu dni Nigérie”. Informace: The Voice Africa Forum, Jena
*  3.10. 	 - antinacionální akce v Hannoveru a v Drážďanech během “Německého národního dne”. Informace: Info-Shop Dresden
*  3.10. 	- Pavilon Hannover “Pozdravujeme naše diktátory!”
*  3.10. až 5.10.	- “Globální dialog na EWPO”, téma Práce
*  9.10. až 13.10. 	- “Evropská konference proti rasismu”. Informace: UNITED for intercultural action, tel.: 0031/20/6834778
*  17.10. až 19.10. 	- “ Globální dialog na EXPO”, téma Jakou společnost chceme?
*  říjen/listopad 	- v Berlíně: 23. zasedání BUKO- coordination (BUKO je celoněmecká síť skupin solidárních internacionalistů), téma Světová ekonomika. Informace: BUKO, tel.: 0049/40/393156 a http://www.expo.de/buko
*  říjen/listopad 	- “Kongres sítě emancipativní ekologie”, celoněmecké setkání ekologických skupin. Informace: Institut fur Okologie, tel.: 0049/4533 a http://www.go.to/umwelt/
*  31.10. 	- oficiální konec EXPO 2000 (pokud se nám ho nepodaří zastavit dříve...)


