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Apel o alternatywną relację radiową na G8!                                                  
 
Z okazji odbywającego się w 2007 roku szczytu G8 w północnych Niemczech zaplanowano 
różnorodne kontr wydarzenia i akcje. Początkiem ma być tydzień protestów (2-8 czerwca). 
Oczekujemy przybycia 100.000 ludzi do Rostocku i terenów przyległych do oficjalnego miejsca 
spotkań (Heiligendamm) W tej liczbie znajdą się zapewne dziennikarze i medialni aktywiści. 
 
Niemieckie stowarzyszenie Niezależnych Nadawców Radiowych (BFR) i europejska gałąź 
Światowego Stowarzyszenia Wspólnoty Nadawców Radiowych (AMARC-Europe) wydają 
globalny apel zachęcający do partycypacji w tworzeniu niezależnych relacji radiowych! 
 
Chcielibyśmy stworzyć spójny i zorganizowany program różnych stacji radiowych i grup 
przekazujących informację, w tak wielu językach, jak to tylko możliwe. Za podstawę naszego przekazu 
przyjmujemy niezależność i brak komercji. Oznacza to również krytyczną samoanalizę naszej 
działalności przez tych wszystkich, którzy stoją w opozycji do globalizacji w jej obecnej formie. 
 
Realizację tych zamierzeń widzielibyśmy w tworzeniu stałego (ciągłego) przekazu z wykorzystaniem 
różnych segmentów radiowych. Tak utworzony program byłby przesłany za pomocą Internetu do tak 
wielu stacji radiowych, jak to tylko możliwe, a następnie transmitowany lokalnie. Lokalizacją takiej 
stacji transmisyjnej byłoby niezależne centrum medialne w Rostocku. Planujemy by cztery lub pięć 
internetowych strumieni audio było zdolnych do przekazywania symultanicznych i  wielojęzykowych 
informacji. W zależności od naszych potrzeb i możliwości pojawią się dodatkowo production sites 
(dlatego prosimy o zabranie ze sobą notebook’ów, dyktafonów i innego sprzętu tego typu). By 
zapewnić dostęp „korespondentom” albo osobom prywatnym, zainteresowanym taką formą 
działalności , zalecamy dokonanie rejestracji do 30 kwietnia (szczegóły poniżej). 
 
Przekaz i poszczególne segmentu mogą być budowane wcześniej. Deadline upływa 30 kwietnia. Do 
rozpoczęcia protestów, wielojęzykowy program „ raise your voice” będzie informować ludzi o wpływie 
neo-liberalnych polityków na sytuację twojego radia. Celem jest również krytyczna ocena (nowych) 
ruchów społecznych. Jesteśmy ciekawi jakie doświadczenia przyniosą owe zmagania? Jaką rolę twoje 
radio odegrało/odgrywa w tym procesie? 
  
Naszym celem jest również stworzenie przestrzeni dla społecznych interakcji i zastanowienia się nad 
różnymi metodami budowy wolnego radia. Aktywna kooperacja podczas takich wielkich wydarzeń 
oznacza tworzenie (rozprzestrzenianie) rozgłosu. Możemy to osiągnąć poprzez używanie struktur i 
środków produkcji które sięgają ponad wpływami pieniędzy i wszelakich dóbr , poprzez np.: poziome 
struktury organizacji, koprodukcji, copyleft (wolny od restrykcji copyright). Chcemy 
samoodpowiedzialności by tworzyć przekaz wolny od dyskryminacji! Bez rasizmu, seksizmu, 
antysemityzmu, wojennego wyścigu, mizantropii.                     
                                                                                                                                                                                                                          
Zapraszamy serdecznie!                                          wspomagane przez:                                                      
Potrzebujemy twojego wsparcia!                            Światowe Forum Społeczne 2007,  
                                                                                    Nairobi, Kenja 
Możesz również uczestniczyć poprzez:                                                                                                                               
 
 
- wysyłanie tego zaproszenia 
- osobiste/ tech. zaangażowanie :umieszczając redakcyjny stuff  
- biorąc na siebie małe zadania w Rostocku  
- uczestnictwo w przygotowawczej konferencji Rostock III  
  13.-15.04.07 - www.heiligendamm2007.de (ger../engl.) 
                                                                                                
kontakt (ang./hiszp../fr./niem..): g8@freie-radios.de 
Internet:   www.freie-radios.de    /    www.amarc.org 
 
Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie zapewnić 
zwrotów kosztów podróży . Może dzięki donacji (ramka obok)? 

R.-Bultmann-Str. 2b  35039  Marburg         odpowiedzialne za podróż 
Konto donacji: 
Bank: OSPA Rostock  
adr.: Am Voegenteich 23 
nazwa konta: RadioForum 
IBAN: 
DE22130500000200068180
SWIFT: NOLADE21ROS  
(tax-deductible) 
Słowa klucze: broadcasting
              albo: legal aid  
              albo: travel costs 
 formularz na vizy: BFR nie jest  
i pobyt uczestników.  


