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Iniciativa proti ekonomické globalizaci – Praha 2000 (INPEG) je otevřenou platformou svobodomyslných jednotlivců a skupin při zachování jejich programové autonomie. Činnost je zaměřena na poskytování informací a zajišťování komunikace a koordinace různorodých kritických aktivit proti negativním důsledkům globalizace. Iniciativa nechce být spojována s jakoukoliv politickou stranou, nepodporuje vyvolávání násilí proti lidem a zvířatům a ničení majetku. Naopak podporuje demokratická práva občanů na veřejné vyjadřování svých názorů. Independent Media Center sdružuje nezávislá média a stovky novinářů se zaměřením na činnost neformálních nestatutárních hnutí. Jeho cílem je nezávisle a pravdivě informovat veřejnost o událostech souvisejících s akcemi za globální spravedlnost konanými po celém světě.

KONTRAST se na pět dní stává deníkem
Každá veřejná, resp. politická činnost se bez řádné tiskoviny neobejde. A protože více než roční činnost Iniciativy proti ekonomické globalizaci (INPEG) – Praha 2000 není v tomto výjimkou, je zcela pochopitelné, že její “časopis radikální alternativy” KONTRAST se z občasníků nyní na několik dní přemění na deník. Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky poprvé, a patrně naposledy, poctilo Prahu, takže je nezbytné tomu věnovat patřičnou pozornost. Vydávání deníku s česko-anglickými informacemi o tomto zasedání, zvláště o protestech, je jistě tou správnou a adekvátní reakcí. Ale asi až budoucnost ještě více zhodnotí úlohu tohoto “nového” krátkodobého deníku, než možná my v této horké současnosti.
Přeměna občasníku s českou redakcí na deník s mezinárodním obsazením, který vytvořili lidé z INPEGu a Independet Media Center (IMC) a jejich sympatizanti, si však vyžaduje velkou kvalitativní změnu. Vždyť celé pětidenní období bude na zprávy, komentáře, rozhovory a analýzy opravdu bohaté. A nejenom to, bude to chtít i lepší koordinaci při distribuci mezi pražskou i zahraniční veřejnost a samozřejmě mezi všemi aktivisty, kteří se do Prahy sjeli vyjádřit svůj kritický názor na ekonomickou globalizaci a politiku MMF a SB. Hesla jako ”Zrušte dluhy, zrušte MMF a SB”, se již nesou Prahou a solidárně i dalšími světovými městy. 
Deník KONTRAST se samozřejmě nebude věnovat jen zpravodajství, ale dá prostor i publicistice či odborným článkům. Jeho čtenáři mají být totiž především lidé ze široké veřejnosti, a nikoliv jen aktivisté. Důvod je prostý: je nutné stále vysvětlovat a opakovat, že veřejné akce na veřejném prostoru jsou v demokracii plně legitimní, že útoky ze strany státní moci je nepřípustná a rovněž i “mediální válka” represivních složek jak vůči svolavatelům demonstrací či pochodů, tak i vůči zahraničním účastníkům, kteří se k nám chtějí po deseti letech od “pádu železné opony” dostat přes její metamorfovanou podobou – byrokratické a svévolné obstrukce. Doufáme, že se nám podaří tyto cíle splnit – můžete k tomu přispět i vy zájmem o tento časopis a zapojením se do diskuse o tématech, která jím chceme otevřít.
Miroslav Patrik


Vlak Ya Basta zůstal včera stát na hranicích
Další odpůrci MMF a Světové banky nebyli vpuštěni do České republiky
Jana Sobotková
Praha, Horní Dvořiště – Vlak s přibližně tisíci aktivisty, cestujícími z Itálie do České republiky, byl včera v brzkých ranních hodinách zastaven na hraničním přechodu Horní Dvořiště. Osmnáct z cestujících ve vlaku, který vypravilo hnutí Ya Basta!, nebylo vpuštěno do České republiky. Z důvodu politických příčin nevpuštění některých aktivistů se rozhodli zbylí cestující nepokračovat v cestě a vyvíjet tlak na českou stranu, aby rozhodnutí o nevpuštění bylo změněno.
Podle informací Policie České republiky bylo mezi lidmi, kterým nebylo umožněno překročit hranice, třináct italských státních příslušníků, jeden Kolumbijec, dva Íránci, jeden Makedonec a jeden Brazilec. Jména čtyř ze zastavených Italů jsou na seznamu nežádoucích osob a právě kvůli nim se aktivisté rozhodli vyčkávat na hranicích, zbylí aktivisté nebyli do země vpuštěni kvůli nedostatkům v osobních dokladech či z důvodu chybějících vstupních víz. Tito lidé byli v 8.30 vráceni zpět do Rakouska.
Důvod, proč bylo šest aktivistů označeno za nežádoucí osoby, v době uzávěrky nebyl znám. "Existuje-li podezření, že by jakákoli osoba vstupovala na území České republiky s úmyslem projevovat násilně svoje politické názory, stává se osobou nežádoucí" – jen takto obecného vysvětlení se včera dostalo novinářům na demonstraci před Ministerstvem vnitra, kde se sešlo více než dvě stě aktivistů, kteří požadovali volný průchod pro Italy. Dvěma zástupcům demonstrantů mluvčí ministerstva Gabriela Bártíková navrhla jednání s ministrem Grossem, ti však odmítli a požadovali jednání se zástupcem ministerstva přímo před vchodem budovy. Na tento požadavek však ministerstvo nepřistoupilo, změnu ve svém stanovisku navíc vylučuje a nevidí důvod, proč by toto rozhodnutí pod jakýmkoli politickým tlakem mělo měnit.
Večer se vlak vypravený z Říma přece jen rozjel, přestože cestující označení za nežádoucí osoby byli nuceni zůstat za českou hranicí. Vše se obešlo bez násilí či potyček s policií. Jak oznámilo Ministerstvo vnitra, v případě, že by mělo dojít k narušení bezpečnosti osob či ohrožení majetku, by nebyl vyloučen policejní zásah, protože však situace na hranicích byla v dopoledních hodinách naprosto klidná, ministerstvo se rozhodlo vyčkávat.
Problémem se bude zabývat italská ambasáda a podle mluvčího Ya Basta! včera odpoledne odjel do Horního Dvořiště o situaci jednat italský velvyslanec.
Občanské právní hlídky
Dobrovolníci v modrých vestách v ulicích spolu s řadou právníků budou nabízet pomoc demonstrantům
Na každé protestní akci proti zasedání MMF a Světové banky je přítomno několik lidí v tyrkysově modrých vestách – jde o členy Občanských právních hlídek (OPH), jejichž cílem je monitorovat situaci během protestů, poskytovat jejím účastníkům právní pomoc a opatřovat svědectví v případě, že by došlo k policejnímu zásahu.
Za projektem OPH stojí občanská sdružení Ekologický právní servis a Hnutí občanské solidarity a tolerance, která spolupracují s řadou právníků, žurnalistů a aktivistů lidskoprávních organizací. Projekt vznikl na základě obav z toho, že policie bude při zářijových protestech v Praze využívat jednotlivých incidentů k plošným opatřením a omezování práv všech, kteří dávají v ulicích jednoznačně najevo svůj nesouhlas s politikou Měnového fondu a Světové banky.
Členové OPH demonstrantům na požádání poskytnou leták s informacemi o právním postavení účastníků demonstrací (jaká mají práva při zadržení a podobně) a také kartičku s telefonními čísly na kontaktní místa, kde OPH budou v případě nouze poskytovat právní pomoc. Dobrovolníci OPH jsou vybaveni mobilními telefony, takže se na ně demonstranti mohou v naléhavých případech obrátit se žádostí o pomoc. (man)


Solidární pouliční slavnost
Italské Ya Basta! včera podpořila demonstrace
Na demonstraci solidarity s Italy, kteří nebyli z politických důvodů vpuštěni k nám, navázal pouliční karneval organizovaný INPEGem. Navzdoru obstrukcím úředníků, kteří na pochod vyžadovali několik zvláštních povolení, vyrazily ve čtyři hodiny odpoledne asi čtyři stovky lidí z Letenské pláně do ulic. Cestou se k nim přidali další zájemci, takže celkový počet se blížil dvěma tisícovkám. V čele průvodu, který asi na hodinu zablokoval dopravu, byly neseny transparenty jako “Za globální spravedlnost proti MMF a SB – INPEG”, “Kapitalismus proti lidem, lidé proti kapitalismu – Československá anarchistická federace” a “Svoboda, samospráva, socialismus – organizace revolučních anarchistů Solidarita” a také několik černorudých anarchistických vlajek. Za skandování hesel, pískání a bubnování pochod prošel po nábřeží, zamířil na dolní část Václavského náměstí, aby skončil na Náměstí Republiky. Zde se aktivisté v klidu rozešli, přičemž někteří zamířili na festival Umění odporu do tovární haly ČKD ve Vysočanech. (hop)


I na Hradě se protestovalo
Diskuse nazvaná "Praha – místo dialogu" pořádaná prezidentem Havlem proběhla v sobotu 23. září v Míčovně Pražského hradu. Zúčastnili se jí nejen zástupci brettonwoodských institucí, tedy prezident Světové banky Wolfensohn a ředitel MMF Köhler, ale také jihoafrický ministr financí Manuel a světoznámý finančník Soros. Nechyběli samozřejmě ani oponenti – sociolog Walden Bello, představitelka Jubilee 2000 Anne Petiffor a zástupkyně Nezávislého sociálně – ekologického hnutí - Nesehnutí Kateřina Lišková. Debatu moderovala vysoká komisařka OSN pro uprchlíky Mary Robinson.
Ostrou výměnu názorů zahájila svým vystoupením zástupkyně radikálních odpůrců MMF a SB Kateřina Lišková. Ve svém projevu přednesla požadavek zrušení těchto institucí, odmítla vést s nimi planý dialog a na závěr kritizovala praktiky policie šikanující demonstranty v ulicích. Její výstup byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem více než stovky zástupců nevládních sdružení z celého světa sedících v sále. Po ní následovaly příspěvky W. Bella a A. Petiffor, které kritikou činnosti MMF a SB též nešetřily. Představitelé banky a fondu se zmohli jen na populistická vyjádření o tom, že také "mají srdce" a osud hladovějících v zemích třetího světa jim není lhostejný. V následné diskusi z pléna se pak na hlavu finančních oligarchů snesl hněv zástupců mezinárodních odborových organizací či ekologických iniciativ z rozvojových zemí.
Následná procházka Královskou zahradou přinesla více než stovce přítomných finančníků a politiků nepříjemné překvapení. Skupina šesti aktivistů Nesehnutí zde totiž u stolů s občerstvením připomněla malým happeningem s názvem "Když jíte, myslete na ně!", že chudoba není jen příspěvkem do akademické diskuse, ale hlavě reálným problémem, který se týká více než tří miliard lidí.
Tiskový mluvčí INPEGu Viktor Piorecký účast na hradní diskusi odmítl s poukazem na to, že opravdový dialog musí být veden veřejně, s těmi, jichž se dopady činnosti MMF a SB přímo dotýkají, a ne za zavřenými dveřmi hradu. Symbolicky pak INPEG delegoval svými mluvčími pro tuto debatu čtveřici aktivistů, kteří pro svoje názory nebyli vpuštěni na území ĆR.
Představitelka mezinárodní ekologické organizace Přátelé Země Carol Welch na tiskové konferenci po skončení hradní diskuse uvedla, že vrcholní představitelé MMF a SB ukázali, že fungování svých institucí vůbec nerozumějí. (man)


Krátce
* Velký bratr na Náměstí Míru
Jelikož se nejvíce demonstrací proti politice MMF a SB odehrává před kostelem sv. Ludmily na výše uvedeném náměstí, nebylo nic jednoduššího, než sem nainstalovat videokamery. Takže pokud se sem fyzicky nedostanete, dívejte se na www.vinohrady.cz. Lepší je ovšem přijít a podpořit nás! (mipa)
* Z Kongresového paláce je zatím slyšet jen bla, bla, bla
Podle komentátora Lidových novin Petra Fishera šéfové Mezinárodního měnového fondu a Světové banky při úvodních veřejných i interních vystoupeních zatím nepředvedli nic nového. Místo konkrétních návrhů se opět objevilo plno vznešených slov o potírání chudoby a vzájemné pomoci mezi národy či o tom, že na sebe máme být hodní, povídat si a pomáhat. Prostě nic nového pod sluncem. (mipa)
* Humanistická aliance otevřela protesty proti MMF a SB
Příjemné odpoledne zažilo necelých tři sta účastníků “Festivalu huanismu”, který na pátek 22. září od 17 hodin na Palackého náměstí svolala Humanistická aliance. Pod transparenty “Present = many, future = human” a “MMF a SB? Ne, díky?”. K přítomným promluvil profesoři Erazim Kohák a Milan Machovec, k poslechu hrály skupiny Vorvaň a Zouglon, k dispozici byly informační materiály různých skupin proti ekonomické globalizaci apod. Mezi účastníky byli i členové Občanských právních hlídek a represivních sil v civilu. Obě složky celou situaci pro své účely pečlivě monitorovali. (mipa)
* Radikální názory z Hradu dominovaly na CNN
Jako druhou nejdůležitější zprávu zařadila v sobotu 23. září známá americká televizní stanice CNN účast sedmi radikálních aktivistů na hradní rozpravě “Praha – místo dialogu”, kterou svolal Václav Havel. Reportáž informovala o projevu zástupkyně NESEHNUTÍ Kateřiny Liškové, v němž požadovala zrušení MMF a SB a obhajovala veřejné akce v Praze jako nedílnou součást skutečné diskuse. Na závěr bylo několik záběrů z happeningu v Královských zahradách proti chudobě. (mipa)
* Fašisté vs. antifašisté
Přestože sobotní demonstrace členů a příznivců obou skupin oficiálně skončily v pozdním odpoledni, ještě večer po osmé hodině vyhrožovalo několik vyznavačů hnutí skinheads skupince nonkonformně oblečených mladých lidí v blízkosti stanice metra “C” I.P.Pavlova. Patrně se nikomu nic nestalo, protože ihned se na místo jelo asi pět policejních aut. (mipa)
* Pobyt na strahovském kempu už zlevnil
Cena pobytu na strahovském stadionu bez ohledu na jeho délku se z původních 1.350 korun snížila na 690 korun na dva dny a 150 korun za každý další den. V sobotu 23. září to oznámila firma FAM. V současné době zde zatím bydlí kolem sto lidí, což je obdobné jako v kempu Džbán. (mipa)
* Odpusťte 100 % - nyní!
Průvod s modlitbami za zrušení dluhu nejchudším zemím vyšel v neděli 24. září po 10 hodině směrem na Letnou od kostela Sv. Šimona a Judy a prošel Prahou. Organizátory byli členové celosvětové kampaně Milostivé léto. Akce se zúčastnilo kolem šesti stovek lidí, s radikálním projevem proti MMF a SB vystoupila Ann Pettiforová. Po dvanácté hodině průvod došel na Staroměstském náměstí, kde se jeho účastníci rozešli. (mipa)
* Třídenní KONTRASUMMIT 2000 skončil
Maratón přednášek kritiků MMF a SB skončil v neděli 24. září odpoledne. Celkem na něm vystoupilo tucet politologů, sociologů, historiků a filozofů z celého světa, za Českou republiku to byl profesor sociologie Jan Keller, a desítky aktivistů, kteří si navzájem předávali své zkušenosti. Podle odhadu organizátorů z INPEGu přednášky ve čtyřech sálech vyslechlo přes dva tisíce posluchačů. (mipa)
* Vzdělávání a osvěta aktivistů se staly prioritou
Snad žádná skupina, která je proti politice MMF a SB, nadnárodním korporacím a obecně proti kapitalismu si nenechala ujít vysoký počet lidí v Praze a vytiskla své časopisy. Levicově orientované názory lze tak přečíst v novém čísle A-kontra, Konfrontace, Existence, Doleva! atd. Vše lze zakoupit určitě na demonstracích a v infocentru INPEGu na Pařížské 9. (mipa)
* Protestovali i komunisté
Zhruba tisícovka demonstrantů se sešla v sobotu odpoledne v Praze na Těšnově, aby svou účastí podpořila mítink pořádaný Komunistickým svazem mládeže. K účastníkům promluvil předseda KSČM Grebeníček, v čele průvodu pak šel i komunistický místopředseda Ransdorf. Průvod, ve kterém nechyběli ani zástupci komunistických stran a skupin z Německa, Itálie, Turecka, Řecka, Finska či Španělska, prošel městem a v podvečer skončil na náměstí Míru. (man)
* Právní hlídky zasahovaly
V sobotu krátce před 18. hodinou odebrala policie čtrnáctičlenné skupině aktivistů bez udání důvodu občanské průkazy a chystala se provést osobní prohlídku. Přivolaná právní hlídka se dostavila na místo incidentu v ulici Anny letenské do tří minut. Díky její přítomnosti policisté od pokusů o osobní prohlídku upustili a doklady vrátili. (man)
* INPEG v centru města
V neděli odpoledne po skončení kontrasummitu se na Letenské pláni sešlo zhruba dva tisíce aktivistů na demonstraci pořádané Iniciativou proti ekonomické globalizaci. Pod hesly Zrušte MMF, Světová banka – do pekla branka a podobně se demonstranti vydali na pochod do centra města. (man)


Co je to Independent Media Center?
Independent Media Center (IMC) je nezávislým a demokratickým kolektivem novinářů a dobrovolných aktivistů z celého světa, který zahájil svou činnost během loňských protestů proti zasedání WTO v Seattlu. Jeho cílem je nezávisle a pravdivě informovat veřejnost o událostech souvisejících s akcemi za globální spravedlnost konanými po celém světě.
Své mediální centrum otevřelo IMC na dobu od 22. do 29. září i v Praze. Kromě spolupráce na vydávání Kontrastu nabízí IMC široký výběr audio, video, fotografické či textové dokumentace na svých internetových stránkách a také živé vysílání zpráv na rádiu Jelení.
Chcete-li mít aktuální přehled o tom, co se děje v pražských ulicích, co si myslí účastníci pouličních protestů, kam směřuje celosvětové hnutí proti ekonomické globalizaci nebo co se chystá v následujících dnech, navštivte webovou stránku http://praha.indymedia.org.
Máte-li zájem o spolupráci s IMC, spojte se s nimi buď osobně každý den v 18 hodin v centru na Legerově 36, případně telefonicky na 0604/336158 nebo emailem na imc_prague@ziplip.com. IMC zajišťují též novinářské tréninky v oblastech přípravy audio, video a tištěných zpráv.
Využijte svých schopností a připojte se k hnutí globální solidarity!
(man)

Místo setkávání je v Libni 
Nové centrum INPEGu, tzv. Convergence centrum, pro něž se mezi aktivisty vžilo jméno “Palmovka” či “Loděnice”, bylo aktivisty vybudováno jako místo setkávání a zázemí pro přípravu demonstrací, zejména té globální v úterý 26. září. “Loděnice” je komplex továrních hal, který se nachází pod Libeňským mostem. Místo je z mostu dobře vidět a dostanete se tam po značkách ze stanice metra “B” Palmovka. Nachází se zde mezinárodní kuchyně, kde lze každý den koupit veganské jídlo a čaj, aktivistická  klinika na ošetřování zraněných a hala pro přípravu obřích loutek a transparentů.
Během dne se zde schází velké množství lidí – někteří přichází pro informace o chystaných akcích nebo o ubytování, jiní se přicházejí zapojit nebo zde mají schůzky s přáteli. Uvnitř mají totiž prostor a klid, neboť novinářům je vstup zakázán. Místo doslova srší pohodou a kreativitou. A upozornění na závěr: alkohol, drogy a zbraně jsou zapovězeny. (hop)


Poprvé v ulicích 
Pavel Houdek
Demonstrace Antifašistické akce, která se odehrála v sobotu 23. září na pražském náměstí Míru, byla očekávána z obavami. Korporativní média už týdny straší hordami násilníků, kteří se jednou do Prahy vybít, popřípadě si ukrást nějaký ten paprikáš. A právě tato demonstrace zahajovala sérii akcí proti MMF a SB.
Sraz byl vyhlášen na sobotu na 13 hodin na náměstí Míru. Tento den byl zvolen proto, že několik českých neonacistických skupin svolalo na letnou svou demonstraci “proti zasedání MMF, SB a levicovému násilí s nimi spojeném”. Ve městě plném levicových aktivistů to nemohlo zůstat bez odezvy.
Na náměstí Míru se sešlo okolo sedmi set demonstrantů. Po chvíli čekání byl na schodech kostela sv. Ludmily přečten projev mluvčím Antifašistické akce, následoval ho zástupce anarchistické organizace Solidarita a jeden projev v angličtině. Ten byl na místě, protože demonstraci přišlo podpořit mnoho kolegů z ciziny, zejména z Německa, Španělska a Itálie.
Vzápětí se demonstranté zformovali a vyrazili na nenahlášený pochod Prahou. Dav ozdobený anarchistickými vlajkami a antifašistickými transparenty vyrazil za početné účasti tajných policistů a novinářů Anglickou ulicí na magistrálu, po které prošel až za Hlavní nádraží. Tam opustil magistrálu a za stálého skandování hesel se vydal směrem na náměstí Republiky. U parku u Hlavního nádraží se udál první a jediný incident, kdy antifašistický průvod přišla provokovat asi dvacítka fašistů. Na provokaci zareagovalo několik demonstrantů, což pomalejší fašisté pocítili na vlastní kůži. Antifašisté však nebyli nijak ozbrojeni, jak později vypověděli napadení neonacisté tisku.
Přes náměstí Republiky došel dav na Václavské náměstí, v jehož horní části byla demonstrace ukončena a lidé se postupně rozešli. V sobotu večer pak bylo ve třech různých stanicích metra několik zahraničních aktivistů napadeno agresivními skupinkami neonacistů.


AKCE – co se děje dnes a zítra

Oznámené akce na pondělí 25. září 2000
8.00 - 20.00 hodin: Demonstrace proti ničení planety
Palackého náměstí 1, svolavatel: INPEG
9.30 hodin: Tisková konference
Lublaňská 18, pořadatel: NGO Press Center
10.00 - 19.00 hodin: Doprovodné akce k zasedání MMF/SB
Staroměstské náměstí, svolavatel: ODS, pan Kačírek
10.00 - 22.00 hodin: Demonstrace za oddlužení chudých států
Náměstí Míru, svolavatel: INPEG
10.00 - 22.00 hodin: Diskusní fórum pro veřejnost “Jiná zpráva”
Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, pořadatel: CEE Bankwatch Network, Milostivé léto 2000, Přátelé Země
11.00 hodin: Tisková konference
Pařížská 9, svolavatel: INPEG
12.00 - 22.00 hodin: Demonstrace proti ničení planety
Letenská pláň, svolavatel: INPEG
12.00 - 22.00 hodin: Demonstrace za samosprávnou společnost
Těšnov, svolavatel: INPEG
12.00 hodin: Slavnostní oběd pro 600 lidí
Žofín, Masarykovo nábřeží, pořadatel: manželka Miloše Zemana
13.00 hodin: Tisková konference “KONTRAST na pět dní deníkem”
Pařížská 9, pořadatel: INPEG a IMC
14.00 - 19.00 hodin: Demonstrace proti zasedání MMF/SB
Hradčanské náměstí, svolavatel: pan Rovenský
15.00 - 19.00 hodin: Demonstrace na ochranu životního prostředí před MMF/SB
K Rotundě, svolavatel: Občanské sdružení pro obranu životního prostředí
15.00 - 22.00 hodin: Videofestival “Jiná zpráva”
Městská knihovna, Mariánské náměstí 1 , pořadatel: CEE Bankwatch Network, Milostivé léto 2000, Přátelé Země
19.00 hodin: Koncert České filharmonie
Rudolfinum
21.00 hodin: Večeře pro guvernéry bank a jejich doprovod (cca 600 lidí)
Španělský sál na Hradě, pořadatel: Prezident Václav Havel

Oznámené akce na úterý 26. září 2000
6.00 hodin: Ranní protest proti MMF/SB “Svět není na prodej”
Náměstí Míru, svolavatel: Socialistická solidarita
9.00 hodin (odchod 11.00): Demonstrace a pochody odporu ke Kongresovému centru “Globální den akcí S26”
Náměstí Míru, svolavatel: INPEG
8.00 - 20.00 hodin: Demonstrace proti ničení planety
Palackého náměstí 1, svolavatel: INPEG
10.00 - 22.00 hodin: Diskusní fórum pro veřejnost “Jiná zpráva”
Městská knihovna, Mariánské náměstí 1 , pořadatel: CEE Bankwatch Network, Milostivé léto 2000, Přátelé Země
10.00 - 19.00 hodin: Doprovodné akce k zasedání MMF/SB
Staroměstské náměstí, svolavatel: ODS, pan Kačírek
14.00 - 19.00 hodin: Demonstrace proti zasedání MMF/SB
Hradčanské náměstí, svolavatel: pan Rovenský
15.00 - 19.00 hodin: Demonstrace na ochranu životního prostředí před MMF/SB
K Rotundě, svolavatel: Občanské sdružení pro obranu životního prostředí
15.00 - 22.00 hodin: Videofestival ”Jiná zpráva”
Městská knihovna, Mariánské náměstí 1 , pořadatel: CEE Bankwatch Network, Milostivé léto 2000, Přátelé Země
19.00 hodin: Recepce pro 500 lidí
Průmyslový palác na Výstavišti, pořadatel: předseda vlády Miloš Zeman
20.30 hodin: Kulturní večer
Státní opera, Wilsonova ulice

Počasí dnes
Dopoledne jasno, odpoledne oblačno až s deštěm. Teploty 15 až 19 stupňů Celsia.

Infocentrum o akcích v Praze: Pařížská 9, mobil 0605-831415
Centrum pro aktivisty “Místo setkávání”: bývalé loděnice na Libeňském ostrově (blízko stanice metra “B” Palmovka)

Informace jsou bez záruky.
Připravil Miroslav Patrik


Kam směřuje východní Evropa deset let po pádu železné opony
Nikolai Morton 
“Chceme víc než jen konec MMF a SB. Také však víme, že naše sny neznají hranic ani v čase ani v prostoru. Z východoevropského pohledu, který je pro nás v České republice obzvláště důležitý”. O tom pro Kontrast hovořil politolog z Moskevské univerzity, politický aktivista a přednášející na Kontrasummitu 2000 Boris Kagarlitsky.
“V MMF se o reformách začalo hovořit tehdy, když se jeho zrušení stalo aktuálním řešením. Jediný způsob jak jej reformovat je žádat jeho zrušení. Jde o zločineckou instituci, ale ne proto, že ji řídí zlí lidé. Neplánují okrádání chudých a ničení životního prostředí. Jenže tím je to všechno horší. Pokud se sejdou dobří lidé a přemýšlí o tom, jak dát štěstí chudým, ale nakonec chudí ještě více chudnou, potom to znamená, že samotný systém je skrz naskrz prohnilý.” 
Takže zrušení MMF a SB zahrnuje také změnu společenského systému, který stojí za nimi?
“Ano. Je důležité, uvědomit si, že pokud by společenský systém nemohl být změněn, potom bychom ve východní Evropě měli stále socialismus. Takže můžeme změnit také kapitalismus, který tu nyní máme, a nahradit ho něčím lepším. Můžeme mít různý přístup k tomu, jak to udělat – reformisticky nebo revolučně, obhajobou smíšené ekonomiky těmi, kdo žádají větší roli státu. Nestarám se o to. Hlavně musíme nejdříve vytýčit směr změny, pak uvidíme, jak daleko můžeme jít.”
Jaké kroky bychom například měli učinit?
“Důležité je nahradit tržní systém demokratickou regulací založenou na lokálních institucích. Stejně tak musíme dát na místo autoritářské protržní regulace demokratickou kontrolu lidí pro lidi. Zapomínáme, že MMF, SB, WTO a Evropská unie plánují a regulují možná více než jakýkoliv sovětský byrokrat. A trvám na tom, že se musíme zaměřit proti soukromému vlastnictví a znovu objevit koncept veřejného majetku. Jednoduše nesouhlasím s tím, že vše co vlastní stát je neefektivní. Pokud existují určité věci, které slouží celému národu, potom musí být vlastněn státem. Pokud slouží mnoha národům, pak by například mohly být vlastněny celým lidstvem.” 
Jak do tohoto hnutí za změnu zapadají vztahy mezi východoevropskými zeměmi?
“Musíme obnovit solidaritu která mezi východoevropskými zeměmi již existovala. Ale v jiném smyslu. Východoevropané byli velmi dobře spojeni proti sovětskému Velkému bratru. Tak proč se nespojit proti Velkému bratru MMF? Jako disident Sovětského svazu jsem pociťoval solidaritu stejně jako kolektivní identitu s jinými východoevropskými disidentskými skupinami. Pokud to už jednou bylo takové, proč bychom to nemohli udělat znovu?” 
Na Kontrasummitu 2000 jste také zdůraznil potřebu, aby obzvláště východoevropské země ukázaly solidaritu se třetím světem. 
“K tomu nám ještě mnoho chybí. V případě Ruska, které pod MMF velmi trpělo, existuje jen malé pochopení pro nezbytnost globální solidarity. Stejná situace je v jiných východoevropských zemích. Ale abychom tuto solidaritu mohli uskutečnit, musíme si uvědomit, že východní Evropa považuje sama sebe za součást Evropy, která je spíše blíž k centru, k prvnímu světu, než k periferii. Považuje se za potencionálního člena klubu privilegovaných. To je nemorální, protože prosperita onoho klubu je založena na ovládání a vykořisťování třetího světa. Jenže myslet si tohle je cestou ke zkáze, protože východní Evropa se součástí tohoto klubu nikdy nestane. Je to jenom vějička, která se jí předhazuje, aby pracovala tvrději.”
Jakou roli v tom podle vás hraje Česká republika?
“Považuje se za most mezi Východem a Západem. Jenomže je snadné zapomenout, že most má dva kraje, nejenom ten Západní. Když jde na Východě všechno podle Západu, pak most funguje bezvadně. Dobrá, ale pokud se Východ ocitne v chaosu nekontrolovaném Západem, pak tím utrpí samotný most, protože jak se bude Západ pokoušet uchránit od chaosu, mosty budou spáleny.”
Možná Česká republika není jen most, možná, že obdobně “úspešné” země se jednou stanou řádnými evropskými státy jako členové Evropské unie.
“Připouštím. Ale je to morálně přijatelné? Chcete být mezi vykořisťovateli? Chcete vyloučení ostatních jako cenu, která se platí za vaše začlenění?”
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