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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.

Pražský podzim 2000
Dnes po několikaměsíčním očekávání se v Praze a dalších městech v téměř čtyřiceti státech uskuteční dlouho připravovaný Den S26 – Den globálních akcí proti Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance. Řada z nás se na něj jistě po svém pečlivě připravovala. Dosavadní diskuse o důvodech kritiky se bohužel smrskly na počty protestujících v ulicích, na míru násilností a hlavně na připravenost a bojeschopnost policie.
Dnes tedy dojde k rozuzlení: zjistíme jakési výsledky “podzimní loterie”, tj. kolik, kdo, jak, komu, proč. Odpovědi tak konečně porovnáme se spekulacemi o účasti dvaceti až padesáti tisíců demonstrujících, o násilnostech, o korektnosti naší, tedy české policie, a samozřejmě o objektivitě médií.
A co se vlastně dnes na Náměstí Míru stane? Od devíti do jedenácti proběhne Festival umění a odporu s projevy význačných řečníků z celého světa, bude hrát hudba, bude se tancovat, bude se diskutovat, vzdělávat z tiskovin na infostáncích a tak dále. Prostě pouliční slavnost podobná těm dvěma brněnským, kterou bez obav o sebe či své děni může navštívit kdokoliv. Teprve až kolem jedenácti hodin lze očekávat ony důležité průvody městem.
Měkký cíl je jasný – veřejně demonstrovat názor, že MMF a SB se již staly nebezpečným mastodontem současnosti, který je potřeba odstranit. Zrušit dluhy nejchudším a sám se zrušit, to je jejich “dejinným” úkolem. Za přijatelnou příležitost “to položit” může sloužit právě toto zasedání, právě dnešní den S26. Smysl MMF a SB se totiž již ztratil. Tvrdým cílem je ovšem to, že je nutné přinutit “to položit” zejména zástupce států skupiny G7, která vlastně má tu skutečnou a nerozbornou rozhodovací pravomoc.
Blokáda Kongresového centra, rychlé pochody a odvážné průniky afinitních skupin přes “policejní robocopy” už budou jen takovým povinným, ale nutným, koloritem dneška. Nejdůležitější je totiž potlačit své vlastní obavy a projevit svůj názor na veřejném prostoru, na němž se kdysi v Řecku zrodila demokracie. Následně pak lze také hledat paralely mezi Pražským jarem 1968 a Pražským podzimem 2000. Takže, uvidíme se na míráku!
Miroslav Patrik


V Praze začalo fórum Jiná zpráva
J. J. Otul
Diskusní bloky v rámci fóra Jiná zpráva, které pořádají CEE Bankwatch Network, Jubilee 2000 a Friends of the Earth, probíhají od včerejška v Městské knihovně v Praze.
První blok fóra se týkal dopadů Programů strukturálních úprav (SAPs) v nejchudších zemích třetího světa (HIPC). Tajemník Sjednocené církve Zambie Silishebo Silishebo například uvedl, že velká privatizace měděných dolů v Zambii v rámci SAPs sice vedla ke zvýšení exportu, ale zároveň také k tomu, že v zemi zůstává ještě méně kapitálu. Náklady na přilákání zahraničních investic tak nakonec nebyly vůbec pokryty. Dále se urychluje zoufalý “běh ke dnu”: závod o prvenství v tom, kdo bude nejchudší mezi nejchudšími. Jen vítězi bude odpuštěna část jeho dluhu.
Nové programy redukce dluhů a boje s chudobou, které MMF a SB vyhlásily, jsou podle účastníků spíše pouhou strategií public relations. Zároveň však pod tímto rafinovaným hábitem umožňují další manipulaci nejchudších zemí udržovaných v závislosti. Jak řekl anglický zástupce Jubilee 2000: “Nejchudší země jsou protektoráty mezinárodních institucí, ne svobodné země.”
Ve druhém diskusním bloku fóra Jiná zpráva byla analyzována situace zemí, které se nedostaly mezi kandidáty na redukci dluhu z jednoduchého důvodu – nejsou totiž dost chudé. Příkladem je Ekvádor, kde počet lidí, kteří se propadají pod hranici chudoby, tj. dva dolary na den, extrémně roste. Ekvádorský zástupce Eduardo Valencia uvedl, že za poslední dva roky se jejich počet ztrojnásobil.To znamená, že se pod hranici chudoby dostává 112 lidí každou hodinu. Ekvádorské žádosti o úlevu byly vždy zamítnuty. “V Latinské Americe ve skutečnosti nefunguje neoliberalismus, ale neofeudalismus. Globalizace myslí na všechno, jenom ne na člověka,” vystihl situaci Valencia. 
V rámci třetího bloku Jiné zprávy, nazvaném “Co se děje, když se peníze volně pohybují světem?”, vystoupil mj. známý kritik globálního kapitalismu Kavaljit Singh. Ve svém vystoupení poukázal na negativní důsledky neomezeného pohybu kapitálu přes hranice, který zvyšuje riziko finančních krizí. Finanční liberalizace není poháněna nevyhnutelnou ekonomickou logikou, ale politicky: zatímco ve většině třetího světa vykonává mocenský nátlak na nucené otevření kapitálových trhů MMF a WTO, ve středně a více bohatých zemích hrají tuto roli země OECD, které jsou zatím mimo kritiku nevládních organizací.
Aktivisté z třetího světa, kteří narazili na komplikovanost projektů oddlužování, hodnotili možné řešení mnohem méně jednoznačně než radikální část publika. Z ní zaznělo varování, zda reformistické projekty arbitrážních komisí na vyjednávání dluhů mezi dlužníky a věřiteli neohrožují požadavek okamžitého zrušení dluhů. Snaha o zmírnění bídy vyžaduje podle radikálů nahrazení celého kapitalistického systému založeného na logice zisku. Mezinárodní instituce kapitalismu je třeba zrušit, nikoliv reformovat, a banky je nutno podřídit přímé demokratické kontrole. I z tohoto důvodu je nutné dnes vyjít do ulic a demonstrovat za zrušení MMF, Světové banky i WTO.


Krátce
Ubytovaných je zatím stále málo
V pondělí bylo ve stanovém campu Džbán na Praze 6 ubytováno jen kolem tří stovek lidí. Situace na strahovském stadionu se trochu zlepšila, nyní tam bydlí více než 1200 demonstrantů. Údajně má velká část protestujících přijet v noci z pondělka na úterý. Odhadovaný počet zahraničních kritiků MMF a SB v Praze je zatím pět tisíc. (mipa)
Bono přijel diskutovat s ekonomy
Zpěvák irské kapely U2 Bono, známý svými aktivitami v oblasti lidských práv a především požadavky za zrušení dluhu nejchudších zemí světa, přijel včera do Prahy, aby se zúčastnil deskuse o globální ekonomice. Kontrastu to včera potvrdil farář Československé církve husitské Jiří Silný, zástupce Jublee 2000. Bono, který se měl původně zúčastnit také nedělního pochodu pořádaného Jubilee 2000, se v Praze pravděpodobně zdrží do dneška. Podle informací ČTK se zpěvák měl včera setkat také se šéfem MMF Horstem Köhlerem. (jas)


Spontánní demonstrace před ministerstvem vnitra
Pavel Houdek
Speciální vlak, kterým měla přijet zhruba tisícivka aktivistů z italské skupiny Ya Basta! a dalších italských organizací, byl zadržen českými celníky na přechodu Horní Dvořiště na rakousko-české hranici. České úřady odmítají vpustit čtyři aktivisty s odůvodněním, že se nacházejí na seznamu nežádoucích osob. Zbytek Italů bez oněch čtyř kolegů vcelku pochopitelně hranici překročit odmítá. 
Jejich vlak měl podle plánu přijet na pražské Hlavní nádraží v neděli v deset hodin. V tento čas se zde sešlo zhruba 250 lidí, včetně jednoho aktivisty Ya Basta!, který přijel do ČR již dříve jako zástupce. Po zjištění, že vlak nedorazí, protože části jeho osazenstva je z politických důvodů zakázán vstup do Česka, vypukla spontánní akce. Po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že se shromáždění vydá před ministerstvo vnitra, kde bude protestovat proti politické persekuci oněch čtyř aktivistů.
Okolo jedenácté se demonstranti dali na pochod, V tichosti zamířili Jeruzalémskou ulicí a pokračovali na Staroměstské náměstí. Těsně před ním aktivisté vytvořili lidské řetězy a tak pokračovali dále. na Staroměstském náměstí začali skandovat hesla “let them cross the border”, “pusťte Ya Basta!”, “no justice, no peace, fuck the police” a pískat na píšťalky. Ze Staroměstského náměstí pokračovali Pařížskou ulicí.
Za neustálého pískotu a skandování minuli demonstrující hotel Intercontinental, ve kterém jsou ubytováni delegáti zasedání, a po nábřeží zamířili ke Strahovskému tunelu. Za Švermovým mostem se před pochodem se dvěma černými vlajkami, ke kterému se během průchodu centrem přidalo mnoho dalších účastníků, vynořilo policejní auto a začalo zastavovat a obracet auta jedoucí v protisměru. Na křižovatce u Strahovského tunelu byla již kompletně zastavená doprava.
Aktivisté však nepokračovali ani jednou z ulic, ale vyběhli schody vedoucí na Letnou. Nahoře se znovu zformovali do řetězů a došli zbytek cesty k budově ministerstva vnitra (MV). Před hlavním vstupem ministerstva byl vytvořen lidský řetěz před nastoupenými policisty a demonstranti o sobě dávali vědět hlasitým pískáním a skandováním hesel.
Po třiceti minutách zvukového teroru vyšla z budovy mluvčí MV Gabriela Bártíková a oznámila, že pan ministr Gross je ochoten se sejít se dvěma zástupci. To však bylo aktivisty zamítnuto s odůvodněním, že nevedou nějaké zákulisní rozhovory, ale že jednají na principech přímé demokracie. “Žádné obcházení řadových demonstrantů, ať vystoupí někdo zodpovědný zde, před námi,” formuloval požadavek jeden z aktivistů.
Před ministerstvem zatím vypukla malá street party s pískáním, bubnováním a zpíváním, neustále posilována novými příchozími, kteří mířili na nahlášenou demonstraci na Letné. Po hodině, kdy se zástupce ministerstva již neobjevil, se celá akce infiltrovaná desítkou tajných policistů a stejně jako cestou od Hlavního nádraží sledovaná vrtulníkem přesunula na Letnou.


Rady pro demonstranty
1)	Držte se ve skupinkách s lidmi, které dobře znáte.
2)	Řiďte se pokyny pořadatelů, informacemi na letáčcích apod., dávejte si pozor na policejní a jiné provokatéry.
3)	Dojde-li ke zranění účastníků, nepanikařte a snažte se přivolat pomoc (mezi demonstranty bude vlastní zdravotnická služba, budou nasazeny i sanitky)
4)	Pokud zaútočí policie, neutíkejte a nepanikařte, ani se nenechte vyprovokovat k útokům jako první. Tvořte s ostatními lidské řetězy (např. chytáním za ruce).
5)	Pokud si policisté nasazují plynové masky, patrně použijí slzný plyn. Proto si kryjte oči, nos a ústa – nejlépe kusem látky namoženým v citrónu nebo octu. Určitě si rukama nemněte zasažené oči.
6)	Jste-li zadrženi, vyžadujte kontakt s právní pomocí. Dávejte pozor, abyste nemohli někomu uškodit tím, co říkáte policii. Než podepíšete protokol z výslechu, pečlivě si jej přečtěte. Pokud chcete, máte právo nevypovídat vůbec.


Praktické informace 
* Pomoc Občanských právních hlídek
V případě předvedení na policejní stanici volejte tato tři telefonní čísla: 1) 0608-717128 - česky, 2) 0608-721644 - německy, 3) 0608-721677 - anglicky. Podrobné informace o činnosti OPH jsou v centru na telefonu 0608-871682.
* Pomoc pražských právníků
V případě, že budete policií zajištěni, vyžadujte vyrozumění Milana Kyprého na telefonu 02-24210309, 0603-464274, 0605-951931 nebo 0606-557772, který zprostředkuje právní pomoc.
* Ubytování v Praze
Pro české aktivisty slouží zejména stanový autocamp Džbán v Praze 6, telefon 02-9942067. Pro zahraniční účastníky nebo pro bohatší tuzemce slouží stanový camp na Strahovském stadionu pro 15000 lidí, který funguje do 29. září 2000 a je v něm k dispozici občerstvení. Můžete si vzít s sebou i psa. Spojení na firmu FAM, která ubytování zajišťuje, je na telefonu 0206-693058.
připravil Miroslav Patrik


Oznámené akce

Na úterý 26. září 2000
6.00: Ranní protest proti MMF/SB “Svět není na prodej”
Náměstí Míru, svolavatel: Socialistická solidarita
9.00 (odchod 11.00): Demonstrace a pochody odporu ke Kongresovému centru “Globální den akcí S26”
Náměstí Míru, svolavatel: INPEG
10.00 - 22.00: Diskusní fórum pro veřejnost “Jiná zpráva”
Městská knihovna, Mariánské náměstí 1 , pořadatel: CEE Bankwatch Network, Milostivé léto 2000, Přátelé Země
15.00 - 22.00: Videofestival ”Jiná zpráva”
Městská knihovna, Mariánské náměstí 1 , pořadatel: CEE Bankwatch Network, Milostivé léto 2000, Přátelé Země
19.00: Recepce pro 500 lidí
Průmyslový palác na Výstavišti, pořadatel: předseda vlády Miloš Zeman
18.00 – 24.00: protest proti recepci
ulice U Výstaviště, svolavatel: Obrana životního prostředí.
20.30: Kulturní večer
Státní opera, Wilsonova ulice
Počasí dnes
Oblačno, občas déšť, denní teploty 12 až 16 stupňů Celsia.

Na středu 27. září 2000
10.00 - 13.00: Závěrečné shrnutí diskuse “Jiná zpráva”
kostel U Salvátora, Salvátorská ulice 1, pořadatel: CEE Bankwatch Network, Milostivé léto 2000, Přátelé Země
8.00 – 20.00 (v 9.00 sraz): Demonstrace za oddlužení chudých států
Náměstí Míru, svolavatel: INPEG
14.00: Seminář o ženách, dětech a přírodě proti MMF, SB, WTO “Život není na prodej”
Národní dům, Náměstí Míru 9, pořadatel: Agentura Gaia a Diverse Women for Diversity
18.45: Předání globu s podpisy účastníkům zasedání MMF/SB
Kongresové centrum Praha, pořadatel: Milostivé léto 2000
20.00: Opereta Prodaná nevěsta
Národní divadlo, Národní ulice

Na čtvrtek 28. září 2000
13.00: Závěrečná demonstrace proti zasedání MMF/AB
náměstí Míru, svolavatel: INPEG

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)
Připravil Miroslav Patrik


Právní hlídky kritizují policii
Marek Veselý: Policisté kontrolují policii zřejmě neoprávněně
Jana Sobotková
Zřejmě bezdůvodně perlustrují policisté občany před kanceláří Zeleného kruhu v Lublaňské ulici, kde sídlí některá občanská sdružení. Podle informací Občanských právních hlídek (OPH) kontrolují policisté všechny, kdo do budovy vcházejí či vycházejí, přitom dle zákona o policii mohou policisté zjišťovat totožnost pouze v případech určených zákonem. Tuto informaci včera médiím sdělil mluvčí OPH Marek Veselý.
Podle informací OPH stojí před vchodem do domu uniformovaní policisté, kteří vyžadují doklady od každého, kdo do domu vchází či vychází. “Při žádosti perlustrovaných, aby jim policisté sdělili důvod, proč se mají lidé legitimovat, se policie odvolávala na blíže neurčené probíhající opatření. Toto však jako důvod k zjišťování totožnosti není v souladu se zákonem,” prohlásil Marek Veselý. Jak dále uvedl, později policisté začali tvrdit, že existuje podezření o přítomnosti osob, které pravděpodobně spáchaly trestný čin. Tento důvod k zjišťování totožnosti podle OPH sice již může odpovídat zákonu, vzhledem k tomu, že policisté údajný trestný čin nespecifikovali, však právníci OPH nevylučují možnost, že argumentace policistů je v tomto případě účelová.
Během včerejška policejní hlídky zkontrolovaly řadu lidí, mezi nimi i cizí státní příslušníky, policisté však se svou nedostatečnou jazykovou výbavou nebyli schopni cizincům objasnit důvody, pro které požadovali prokázání totožnosti. Právní hlídky během pondělka zaznamenaly také obdobné kontroly, prováděné strážníky městské policie v Ječné ulici.
S postupem policie OPH nesouhlasí a považují jej za účelový. “Tyto takzvané preventivní perlustrace jsou notoricky známy z dob totalitní Veřejné bezpečnosti a tento postup byl již tehdy považován za neoprávněné policejní a úřední šikanování obyvatel,” prohlásil mluvčí OPH, jak upřesnil, podle současného zákona o policii může být zjišťována totožnost pouze na základě jednoznačně daných zákonných důvodů a jakýkoliv jiný postup ze strany policie je nezákonný.


Nepodporujte těžební projekty!
Martin Ander
V pondělí odpoledne uspořádala mezinárodní federace ekologických organizací Přátelé Země (Friends of the Earth) happening a tiskovou konferenci na terase u Nuselského mostu. Na místě, které je na dohled od Kongresového centra, se sešla čtyřicítka aktivistů Přátel Země z 25 zemí světa. Ti požadovali okamžité zastavení financování těžebních projektů Světovou bankou (SB) a rozvinuli zde transparent s nápisem “World Bank: get out of oil, mining and gas projects!”
Jako první promluvil k přítomným mezinárodní předseda Přátel Země Ricardo Navaro ze Salvadoru. Na úvod uvedl, že v letech 1994-1999 vynaložila SB na financování projektů těžby nerostných surovin téměř 6 miliard dolarů. Ve svém vystoupení pak připomněl, že projekty těžby uhlí, ropy, zemního plynu, ale i jiných nerostných surovin, představují významnou ekologickou hrozbu. Především spalování fosilních paliv přispívá ke změnám klimatu, které mají za následek častější záplavy, jinde zase vlny sucha, neúrody a šíření infekčních nemocí. Nejvíce postiženi těmito důsledky klimatických změn jsou právě ti nejchudší. Dále zdůraznil, že těžební projekty podpořené bankou jsou realizovány téměř výhradně ve velmi citlivých oblastech, ať už z hlediska environmentálního, tak i sociálního. V této souvislosti vzpomenul například kauzu těžby ropy firmou Shell v  Nigérii, kde katastrofální devastace životního prostředí přiměla místní obyvatele k protestům, které však byly krvavě potlačeny vládnoucí vojenskou juntou. Podobné siciální konflikty se podle Navara odehrávají v souvislosti s těžbou nerostných surovin také v Kolumbii a řadě dalších zemí.
Poté přednesla své krátké vystoupení Nur A. Hafild z indonéské členské organizace Přátel Země, v němž kritizovala především činnost MIGA, která je součástí Světové banky a poskytuje záruky na politická rizika spojená s projekty.
Na závěr celé akce zopakovala představitelka Přátel Země USA Andrea Durbin základní požadavky demonstrantů, zastavení investic do těžebních projektů v ekologicky citlivých oblastech a vytvoření celosvětové mapy zón, ve kterých nebude investováno do těžby surovin z veřejných zdrojů. Poklidnou akci sledovaly téměř dvě desítky policistů, kteří pečlivě zkontrolovali i tři barely, které aktivisté použili jako rekvizitu.


Výzva na večerní demonstraci
V Průmyslovém paláci na Výstavišti se bude od 19.00 servírovat slavnostní večeře pro účastníky zasedání MMF a SB. Je ale skutečně co slavit? Pokud si myslíte, že ne, snažte se zablokovat přesun delegátů z Kongresového centra na Výstaviště, nebo přijďte na demonstraci svolanou na 18.00 do ulice U Výstaviště. (mipa)

Hektická aktivita v Místě setkávání
Během pondělí se veškerá činnost odpůrců zasedání MMF a SB zaměřila na přípravu dnešní big demonstrace na náměstí Míru na Libeňském ostrově. Nacvičovaly se různé obranné akce, nenadálé výpady, ošetřování raněných, malovaly se transparenty, vyráběly loutky apod. (mipa)


Víkend v mediální realitě 
Martin Ander
Bitka anarchistů se skinheady, vlak plný Italů stojící na hranicích a debata o MMF a SB na pražském hradě, to jsou témata, kterým v převážné většině byla věnována pondělní vydání nejčtenějších českých deníků.
Mladá fronta DNES přinesla kromě detailního popisu anabáze italských aktivistů na našich hranicích také seznam hesel odpůrců globalizace. na rozdíl od ostatních deníků se věnuje též kauze amerického reportéra chicagských socialistických čtrnáctideníků Socialist Worker a International Socialist Review Lee Sustara, kterého české úřady nevpustily do země. Jako v případě dalších aktivistů byl Sustar uveden na seznamu nežádoucích osob, neboť se účastnil demonstrací v Seattlu. Sám Sustar k svým “kriminálním” aktivitám dodává: “Byl jsem zatčen při hromadném zatýkání osob, které se odmítaly rozejít, ale veškerá obvinění byla později zrušena. Já jsem se nikdy nemusel dostavit k soudu.” Policejní mluvčí však na jeho adresu prohlásila: “Tento cizinec je zdrojem ohrožení veřejného pořádku a zdraví občanů. Odvolat se proti tomuto rozhodnutí není možné.”
Také Právo informuje poměrně obsáhle o víkendovém dění v Praze. Naštěstí nezůstalo jen u detailního popisu vítězství antifašistů v bitce na hlavním nádraží, ale přináší též krátký rozhovor s finančníkem Sorosem. Z něj jsme se mohli dozvědět, že důslednou kritiku SB a MMF spojenou s požadavkem zrušení těchto institucí považuje za iracionální. Naopak, tento finanční spekulant požaduje pro tyto instituce více samostatnosti a nezávislosti na vládách. Z krizové situace v otázce chudoby pak viní především vlády zemí, které nedávají těmto institucím dost peněz na potírání chudoby. K hradní diskusi se vrací ve svém komentáři také Martin Hekrdla. Zamýšlí se nad smyslem takovýchto diskusí, ale i nad smyslem pouličních protestů. Vidí v nich dobrý začátek pozitivních změn. Celosvětové protesty podle něj “tlačí živé maňásky globalizace ke kulatým stolům s mluvčími postiženého publika, s nimiž ve svém loutkovém divadle až dosud komunikovali jen pohrdavým mlčením, mediálními útoky i kontaminací demokracie příručkami policejních akademií.”
Velký prostor věnovaly víkendovým protestům i Lidové noviny. Ty si tradičně všímají především komunistických průvodů, které jim při jejich pravicovém naturelu leží nejvíce v žaludku. Podrobně rozebírají též průběh sobotního diskusního fóra na Pražském hradě. Je zde možno nalézt dokonce celostránkový výtah z příspěvků jednotlivých panelistů, který byl převzat z internetových stránek Econnectu – http://globalizace.ecn.cz. Vzhledem k prostoru, jaký zprávám o této události LN věnují, překvapuje závěr komentáře Petra Fischera. Ten totiž tvrdí, že “hradní diskuse vyvolených byla suchá, zůstane bez ozvěny a brzy vyšumí. A poučení? Jednoduché: Hrad diskusím o globalizaci prostě nesvědčí.”
Večerník Praha nepřináší v zásadě žádný zajímavý názor a nevybočuje tak z rámce, kterým události komentují bulvární noviny. Na prvním místě násilné potyčky, pak demonstrace komunistů. To jsou hlavní priority “listu všech Pražanů”.


26. září - Globální den akcí
Ondřej Slačálek
První den výročního zasedání MMF a SB se stal zároveň globálním dnem akcí proti tomuto zasedání. Už poněkolikáté tak proti sobě stanou na jedné straně finančníci a byrokrati usměrňující na svých jednáních toky kapitálu a na druhé straně ti, kteří si uvědomili, že mohou být kdykoli těmito toky převálcováni. V masmédiích se z účastníků protestních akcí dělají “extremisté” a “nepřátelé demokracie”. Stranou pozornosti zůstávají podstatné otázky, jako např. jestli demokracii reprezentují nikým nevolení a nikomu nezodpovědní úředníci nadnárodních institucí, nebo desetitisíce lidí, kteří je za jejich činy volají k zodpovědnosti. 
Nemluví se ani o myšlence globálních dnů akcí, které jsou vydávány za obrovské projevy vandalismu organizované zmatenou směsicí lidí s takřka protichůdnými názory. Ve skutečnosti se jedná o jasné vyjádření těch, kteří cítí, že jsou společně ohroženi daleko silnějším nepřítelem, který jim bere nejen jejich dosavadní způsob života a žebříček hodnot, ale především možnost v budoucnu žít podle svého a rozhodovat o sobě. Tváří v tvář takovému nepříteli se pak spojují i dosavadní oponenti - hrozby, které ekonomická globalizace přináší jsou tak velké, že mnohdy zcela zastiňují dosud nepřekonatelné rozpory. 
A tak se těchto protestů zúčastnila celá řada lidí z nejrůznějších světadílů a hnutí - od indických farmářů až po americké odboráře, brazilské bezzemky, bangladéšské pracující a celé spektrum ekologů, anarchistů a svobodomyslné levice. Nejde ale jen o pouhé účelové koalice. Ve společných protestech vzniká nová solidarita, lidé se od sebe navzájem učí otevřenosti a schopnosti komunikovat. Spolu pak poznávají skutečnou povahu systému a příčiny svých jednotlivých problémů. Proto také neorganizují akce jen proti jednotlivým ekonomickým organizacím a institucím, ale proti celému kapitalistickému systému, ženoucímu planetu i všechny její obyvatele do záhuby. A právě tomu se stává globální hnutí odporu stále vážnější překážkou.


Některé události během předchozích globálních dnů akcí
16. května 1998 - Global street party
Svět: Mohutné celosvětové protesty proti zasedání G8 v Birminghamu a WTO v Ženevě. Tisícová demonstrace v Ženevě skončila střety s policií a masovým zatýkáním účastníků. V Brazílii pochod 40 000 bezzemků na hlavní město, kde se k nim připojilo 10 000 nezaměstnaných.
Praha: Pouliční slavnost skončila několikatisícovým pochodem Prahou, zastavením dopravy a v závěru útokem na několik restaurací nadnárodních společností. Akce zaskočila policii, která na konci brutálně zmlátila několik desítek účastníků. 
18. června 1999 - Karneval proti kapitálu
Svět: V Londýně mohutná street party ochromila finanční centrum města, desítky tisíc aktivistů okupovaly banky a burzy. V Německu protesty proti zasedání G8 v Kolíně nad Rýnem, jichž se zúčastnila vedle desetitisíců dalších několik set indických farmářů. V Pákistánu odborový protest proti jaderným zbraním skončil mučením demonstrantů policií. 
Praha: Street party proběhla už 5. června, protože na ní měli dorazit indičtí farmáři, ti ale kvůli intervenci BIS nedostali víza. Tisíce lidí zablokovaly dopravu a napadly americkou ambasádu.
30. listopad 1999 - Den akcí proti WTO
Svět: Paralelně s celosvětovými solidárními demonstracemi začaly protesty proti zasedání WTO v americkém Seattlu. Ty vyvrcholily desetitisícovými masovými demonstracemi a blokádami, které znemožnily slavnostní zahájení, způsobily odklad začátku zasedání, a proti kterým musela policie použít slzný plyn a gumové projektily. Došlo také k ničení majetku nadnárodních korporací. Na zasedání byla upoutána pozornost, která přispěla k tomu, že zkrachovalo. 
Praha: Anarchisté z iniciativy Jídlo místo zbraní rozdávali před hypermarketem Tesco jídlo sociálně slabým.
1. Máj 2000 - Globální den akcí proti kapitalismu
Svět: Na šesti kontinentech proběhly levicové, odborové a anarchistické akce, na nichž lidé požadovali slušnější životní podmínky a odmítli kapitalistickou globalizaci. V Londýně došlo k velkým střetům s policií, útokům na několik McDonaldů a také ke zohavení několika památníků. 
Praha: Demonstrace anarchistů byla rozehnána policií, přes padesát lidí zatčeno a mnozí brutálně zbiti, dva řečníky policie odvedla při čtení projevů. 
(lek)
Mocní a ještě mocnější
O výsledku zasedání MMF a SB se rozhodlo dopředu za zavřenými dveřmi
Ondřej Slačálek 
Zatímco v Praze 23. září probíhaly "protesty" fašistů a stalinistů, demonstrace Antifašistické akce a hradní diskuse, konala se paralelně ještě jedna akce. Svou důležitostí předstihla nejen zmíněné dění, ale i celý zbytek zasedání MMF a SB, jehož byla součástí. V Praze se totiž setkali ministři financí států G8.
Zasedání vlastně neproběhlo v Čechách, ale na "výsostném území SRN" - Německém velvyslanectví v Praze. Původně se z údajných obav před protesty mělo setkání ministrů uskutečnit v Berlíně a konečné místo konání se do poslední chvíle tajilo. A i když se nakonec jednalo v Praze, přijeli na ochranu ministrů němečtí policisté. Akce tohoto významu se nesmí nechat náhodě a čeští policisté jsou svou neprofesionalitou proslulí až až...
Taková bezpečnostní opatření přitom nejsou na zasedání G8 výjimkou. Poslední proběhlo na japonském ostrově Okinawa, který je obsazen desítkami tisíc amerických vojáků, posílenými po dobu zasedání početnými policejními jednotkami, které na ostrov nevpustily řadu protestujících.
Proč ale tak rozsáhlá opatření? Co mají ministři financí důvod skrývat a čím přitahují protesty?
Co je G8?
Země G8 jsou společenství nejbohatších států světa G7, které k sobě ze "zdvořilosti" nebo spíše ve snaze uchlácholit zneuznanou velmoc přibraly ještě Rusko. G8 nemá žádné pravomoce a jejich setkání jsou vlastně pouhými "konzultacemi".
I tak jsou ale tyto "konzultace" mnohem důležitější než samotná zasedání různých mezinárodních institucí- právě státy G7 mají totiž v těchto institucích rozhodující slovo. Zájmy, které v nich prosazují, nejsou přitom zájmy obyčejných obyvatel ani těchto nejbohatších zemí - před nimi G8 hlídají neprostupné kordony policistů, nehledě na to, že se k nezkresleným informacím o jednáních většinou ani nedostanou. Mnohem spíše jsou to zájmy nadnárodních korporací, které mají mnoho prostředků, jak je členským vládám vnutit (od "sponzorských darů" až po výhrůžky přesunem výroby a zvýšením nezaměstnanosti).
V MMF a SB mají státy G7 rozhodující roli díky rozhodovacímu systému "kolik dolarů, tolik hlasů", tedy proto, že se v nich podíl na rozhodování řídí podle výše členských příspěvků. Vzhledem k tomu, že se důležitá rozhodnutí přijímají 85 % většinou, mohou je kdykoli zablokovat i samotné USA, neboť mají více než 15 % hlasů. Sedm nejbohatších zemí je pak rozhodujícím blokem, schopným v těchto institucích vnucovat svou vůli.
Chyba ovšem není jen ve špatných pravidlech. I kdyby v rámci tohoto systému došlo k nějakým reformám a vznikly by "spravedlivější" instituce, protlačily by korporace svou vůli stejně - zatím jim sice více vyhovuje jednání se sedmi vládami, s nimiž jsou provázané, nátlak na další, navíc o poznání slabší vlády jim ale nebude činit až takové obtíže. Bez zásadní změny systému může dojít nanejvýš ke kosmetickým reformám, díky nimž moc těch nahoře nebude tolik vidět, nic víc ale očekávat nemůžeme.
V jakém rámci proběhne zasedání?
Jednání ministrů financí spíše doplnilo výsledky zmíněného jednání hlav států G8 v Okinawě v červenci tohoto roku.
Tam tyto státy podstatně snížily částku, o níž jsou ochotné snížit dluhy chudým zemím a navíc prohlásily, že dluhy odpustí pouze "demokratickým" zemím, v nichž jsou dodržována lidská práva a to jen těm, která se podrobí ekonomickému programu MMF. Vzhledem k tomu, že právě dluhy a ekonomická politika vnucovaná MMF vytváří podmínky, v nichž se udržují diktátorské režimy, je to asi stejné, jako říct chromému, že ho uzdravím, až začne chodit bez vozíčku a to ještě jen když si bude do nohy píchat umrtvovací sérum... 
Ani jiné závěry nebyly lepší - vedle toho, že se chudým zemím sem tam přizná nějaký ten "drobek od stolu boháčova" (jakým je třeba podpora "digitální gramotnosti", tedy internetu, v zemích, kde je rozšířena negramotnost skutečná), vyzvala G7 k další liberalizaci světového obchodu, která bude pro zcela "nekonkurenceschopné" země Jihu znamenat další velkou katastrofu. G7 si přitom neopomněla v této "liberalizaci" pojistit přednostní ochranu svých vlastních zájmů. Z tohoto soudku byly i požadavky z pražské schůzky ministrů financí, tedy zlevnit ropu (jíž všechny členské země dováží) a posílit Euro (tedy měnu čtyř členských států).
Bankéři tedy mohou i při svém pražském zasedání mluvit o sociálních a ekologických problémech a šéfovi SB Jamesu Wolfensohnovi může ukápnout další pokrytecká slza. Dokud ale bude moc v rukou těch, kteří ji mají právě kvůli nerovnému rozdělení světa, žádného skutečného řešení se nedočkáme.

Policejní zvůle v předvečer Dne akcí
Tereza Brůchová
Nuselský most, vedoucí od Kongresového centra, se stal včera vpodvečer centrem zájmu aktivistů, kolemjdoucích, novinářů a policie. Dva polští aktivisté (Kuba a Viktor), visící v horolezeckých sedácích z mostu, přidržovali transparent s heslem END CORPORATE RULE (Stop nadnárodní moci). Aktivistům bylo údajně sděleno, že pokud slaní na zem, bude jim umožněn volný odchod. Oba dva však byli ihned poté, co se dotkli země, obklopeni policisty a muži bez uniforem, kteří je bez sdělení důvodu násilným způsobem odvlekli do automobilů. Přestože se všichni přihlížející dožadovali důvodu zadržení obou Poláků, ke kterým přibyl i jeden člen mediální skupiny INPEGu, nedostalo se jim jediné odpovědi. Policisté se nelegitimovali, neměli uniformy, vozy, ve kterých zadržení zmizeli, také nebyly označeny jako policejní.
Reakce policistů na mírumilovný a klidný protest byla neadekvátní a neodpovídala jednání aktivistů. Kolemjdoucí se zásahem nesouhlasili a rozhořčeně volali, že o toto před deseti lety nebojovali. Zazněla také slova o tom, že režim umlčuje své kritiky snad i horším působem než dříve.
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