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Bundesverband Freier Radios                    P.S.: Se você usa este convite a para solicitar o seu visa, 
c/o Radio Unerhört Marburg                           tenha presente que BFR não se responsabiliza pelas  
R.-Bultmann-Str. 2b  35039 Marburg             despesas da viagem nem da estadia dos participantes. 

 
 

Rádio alternativa: convocação para cobertura do G8                                
 
Por ocasião da próxima cúpula do Grupo dos 8 (G8) estão se programando uma série de contra-
eventos e atividades a se realizar no norte da Alemanha. De 2 a 8 de junho, quando a semana de 
protestos começar, em Rostock e na área circunvizinha à cúpula (Heiligendamm) esperam-se umas 
cem mil pessoas, incluídos um vasto número de jornalistas e de ativistas da mídia.  
 
A Associação Alemã de Rádios Livres (BFR) e a seção européia da Associação Mundial de 
Rádios Comunitárias (AMARC-Europa) estão fazendo um convite global para participar numa 
cobertura de rádio do G8 e da cúpula alternativa.   
 
Queremos criar um programa organizado articuladamente e bem coordenado com diferentes rádios e 
grupos de rádio para transmitir em tantas línguas quanto nos seja possível. Essa cobertura realizar-se-
a  sobre uma base no comercial e emancipatória. Isso inclui também uma auto-análise das atividades 
dos movimentos que criticam a globalização na sua forma atual.  
 
O propósito da cobertura é fazer uma produção contínua de breves segmentos de rádio e de 
transmissões ao vivo. O programa a se desenvolver no lugar da cúpula vai ser difundido via internet e 
todas as estações de rádio poderão retransmiti-lo localmente. O local da emissão será provavelmente 
uma estação independente de mídia em Rostock. Planejam-se quatro ou cinco canais de internet-rádio 
para poder fazer emissões de rádio multilíngües. Segundo as necessidades e possibilidades se 
produzirão sites adicionais (por favor, trazer o seu computador e equipamento de gravação portátil). 
Para os “correspondentes” ou pessoas particulares interessadas em participar, aconseja-se fazer a 
inscrição com antecedência, até o dia 30 de abril (abaixo).  
 
Antes do começo do protesto, um programa multilíngüe “faça ouvir a sua voz” vai informar as pessoas 
acerca do impacto das políticas neoliberais no contexto local da sua estação de rádio. As emissões e 
segmentos produzidos com antecedência deverão ser entregues antes do 30 de abril. O objetivo inclui 
também um exame crítico dos movimentos sociais locais: interessa-nos saber quê experiências foram 
produzidas pelas lutas sociais e qual é o papel  – passado ou presente – neste processo das 
respectivas estações de rádio. 
  
Pretendemos também fazer desta cooperação um espaço de interação social e dar a oportunidade de 
refletir as diferentes práticas das rádios livres. Cooperação ativa durante os principais eventos significa 
criar contra-publicidade. Esta pode se realizar utilizando estruturas e meios de produção que vão muito 
mais além da influência do dinheiro e das mercadorias, vale dizer, estruturas de organização 
horizontal, co-produção, copyleft (cópia livre sem restrições de copyright). As emissões de rádio 
deverão de ser não discriminativas. Nenhum conteúdo racista, sexista, anti-semítico, pro-guerra ou de 
qualquer tipo excludente será emitido.  
  
                                                                                    
Bem-vindos e bem-vindas!                                              Com o apoio do  
Precisamos do seu apoio                                                 Fórum Social Mundial 2007, Nairobi, Kênia                        
                                                                                             
                                                                                   
Você também pode participar:                                                                                                                                             

Conta para Doações: 
Banco: OSPA Rostock  
ender.: Am Voegenteich 23 
N. de conta: RadioForum 
IBAN: 
DE22130500000200068180 
SWIFT: NOLADE21ROS  
(Taxa deducível) 
Palavra chave: emissões 
          ou: ajuda legal 
          ou: despesas de viagem

                                                                                                              
- fazendo circular este aviso  
- através de compromisso pessoal e técnico para a edição  
- se responsabilizando de pequenas tarefas em Rostock  
- participando na conferência preparatória Rostock III  
  13.-15.04.07 - www.heiligendamm2007.de (Alemão/Inglês) 
                                                                                                
Contato (En/Es/Fr/Al): g8@freie-radios.de                        
Internet: www.freie-radios.de / www.amarc.org 
 
Pelo momento não é possível garantir apoio para as despesas  
da viagem. ¿Será possível conseguir com ajuda de doações?  
 

 


