
 العصبة األتحادية لألذاعة الحرة            توجه دعوة دولية

 
 

 نداء يهم التقارير األخبارية البديلة الخاصة بالقمة الثمانية
 بمناسبة إجتماع القمة الثمانية الذي سينعقد في ٢٠٠٧ تشكلت نشاطات ضد هذا اللقاء في شمال ألمانيا 

 األتحادية. حوالي مائة ألف شخص سيحضرون ألعالن رفضهم لهذه القمة في األسبوع ٢ ـ ٨ من 
 حزيران الى روستوك والى المكان الذي ستعقد فيه األجتماعات ﴿هايليجندام﴾ ومنهم عددًا اليحصى من 

 أهل الصحافة والناشطين األعالميين.
 

 العصبة األتحادية لألذاعة الحرة ﴿BFR ﴾ والفرع األوروبي للعصبة الدولية والفروع المحلية  ـ إذاعة 
 ﴿أميرك ـ أوروبا﴾ توجه النداء لكل األذاعات الدولية باألشتراك في تقارير األذاعة البديلة الخاصة بالقمة 

 الثمانية.
 

 نحن نرغب بتكوين برنامج منظم ومبرمج لألذاعات المختلفة وبثه بعدة لغات. الفكرة األساسية هي تقارير 
 إخبارية متحررة وليست تجارية ومعنى هذا هو لم شمل آل نشاطات الحرآات المناهضة للعولمة.

 

 هدفنا هو األنتاج المتواصل للمداخالت القصيرة والبث على الهواء. البرنامج المعد ممكن إستالمه من 
 خالل عدة إذاعات بواسطة األنترنيت. المرآز الرئيسي للبث سيكون مرآز إعالمي مستقل في روستوك. 
 هنا ستكون ٤ أو ٥ إنترنيت ـ سمعية ـ ستريمس تبث في وقت واحد وبعدة لغات إذا إقتضت الحاجة سيتم 
 نصب إذاعة أو محطة إنتاج متنقلة. ﴿الرجاء إحظار الالبتوب وآالت التسجيل معكم﴾ آما نرجو إعالمنا 

 لغاية ٤/٣٠ عن عدد مراسليكم والمصاحبين لهم.
 

 األرساالت والمداخالت ممكن إحظارها مسبقًا وإرسالها لغاية ٤/٣٠ فقبل البدء باألحتجاجات ممكن 
 األعالن عن البرنامج ـ إرفع صوتك ـ بعدة لغات في األرسال المحلي في إذاعاتكم عن التأثيرات السياسية 

 الحرة الجديدة. الهدف من إجراء مشادات نقدية بحرآات إجتماعية جديدة. نحن يهمنا ماهو نوع النشاط 
 األجتماعي والى اي ثمرة يؤدي وماهو الدور الذي تلعبه إذاعتكم.

 

 نحن نفهم العمل المشترك آمكان إجتماعي لتبادل الخبرات وإعتباره آهاجس للخبرات العملية لألذاعات 
 الحرة. العمل المشترك الفعال في هذه النشاطات الكبيرة يعني تكوين إعالمًا مضادًا بواسطة هيئات 

 وأشكال إنتاجية التي التتأثر بالمال والبضاعة مثل الهيئات األفقية، األنتاجات المشترآة والتوزيع الحر. 
 نحن نرغب في إرساالت إذاعية بدون أي تهجم عنصري وجنسي وعرقي وعسكري معادي للبشر.

 
                                                                                                         
 هذا النداء مدعوم من قبل اللجنة األجتماعية مرحبًا بكم وبمساهماتكم وبدعمكم.
 الدولية ٢٠٠٧ في نيروبي، آينيا  المشارآة تكون بواسطة:

 
                                                                                                                                                                                                                                 

 توزيع النداء -
                الموافقة الشخصية والتقنية، تأسيس إذاعات القمة الثمانية -
 إتخاذ واجبات صغيرة في روستوك -
 المشارآة في المؤتمر التأسيسي الثالث في روستوك في ١٣ـ٠٧/٤/١٥ـ

Spendenkonto:     التبرعات 
Bank: OSPA Rostock البنك 
Adr.: Am Voegenteich 23 
Kontoname: RadioForum 
IBAN: الرقم الدولي  
DE22130500000200068180
SWIFT: NOLADE21ROS  

 www.heiligendamm2007.de (dt./engl.) 
 
 unter: g8@freie-radios.de (.engl./span./franz./dt) األتصال
Internet:   www.freie-radios.de   /   www.amarc.org 
 

 النملك األمكانية بتحمل نفقات السفر، ممكن في المستقبل من التبرعات
 ﴿إنظر الرقم المصرفي للتبرعات في المربع الجانبي﴾

Bundesverband Freier Radios                                P.S.:     هذه الدعوه التأخذ على عاتقها مسؤولية السفر واألقامه. نحن 
c/o Radio Unerhört Marburg                                                                                  غير مسؤولين على الحصول على الفيزا  
R.-Bultmann-Str. 2b  35039  Marburg         

http://www.freie-radios.de/index.

