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Alternatif G8 Radzo Haberciliği için Çağrı! 
 
2007 Yılı G8 Zirvesinden dolayı Kuzey Almanya’da çeşitli toplantı, gösteri ve eylemlililkler oluyor/olacak. 
Rostock ve resmi G8 Zirve toplantı yeri (Heiligendamm) ve çevresindeki protesto haftasında (02. 
Haziran 07) aşağı yukarı 100.000 kişi beklenmektedir. Doğal olarak   (bunların arasında) hatırı sayılır 
sayıda basın mensubu ve medya aktivisti de beklenmektedir.  
 
Alman Federal Özgür Radyolar Birliği (BFR) ve Dünya İletişim-Radyo Birliği Avrupa Seksiyonu 
(AMARC- Avrupa) alternatif G8 Radyo haberciliğine katılım için evrensel bir çağrıda 
bulunuyorlar! 
 
Biz değişik Radyo ve Radyo gruplarının birlikte organize ve koordine ettiği bir program oluşturmak ve 
mümkün olduğunca çok dilde yayınlamak istiyoruz. Haberciliğin temel yaklaşımı ticari olmayan ve 
özgürleşmecidir. Bu aynı zamanda, küreselleşme karşıtı hareketin eylemliliklerini sorgulamak demektir.  
 
Amacımız kısa kısa programlar ve canlı yayınların devamlı üretimidir. Yerinden(kaynağından) 
oluşturulmuş programlar internet aracılığıyla mümkün olduğunca çok radyo tarafından yayınlanmalı. 
Yayın yeri büyük olasılıkla Rostock’da, bağımsız bir medya merkezi olacak. Dört yada beş İnternet-
Audio-Streams’la aynı anda çok dilli yayın yapmak planlanmıştır. Başka mobil ve küçük üretim yerleri 
ihtiyaç ve olanaklar çerçevesinde kurulmaya çalışılacaktır. (Lütfen dizüstü bilgisayarı, kayıt cihazı, 
Equipment vb. Kişisel cihazlarınızı beraberinizde getirin.) Muhabir ve bireysel çalışanlarınız için 
30.04.2007’ye kadar başvuru yapmanızı rica ediyoruz. (aşağıya bakınız) 
 
Yayın ve programlar en geç 30 Nisan 2007’ye kadar önceden de hazırlanabilir. Protestolar başlamadan 
önce, neo-liberal politikaların bölgesel etkileri üzerine çok dilli bir <raise your voice> program sizin 
radyonuz üzerinden bilgi vermelidir. Amaç da yeni sosyal hareketin eleştirel yaklaşımı olmalıdır. Bizi 
ilgilendiren konular, hangi sosyal çatışmalar hangi deneyimlere götürmüş, ve sizin radyo istasyonunuz 
hangi rolü oynamış/oynuyor? 
 
Biz birlikte çalışmayı teorik olarak özgür radyoların pratiğini yansıtmak, sosyal görüş alışverişi ve 
tecrübelerimizi birbirimize aktardığımız bir alan olarak görüyoruz. Böylesi büyük olaylarda aktif işbirliği, 
kamusal (karşıtı) para ve metanın etkisinde olmayan, yapıların ve üretim formlarının yardımıyla 
hazırlanma anlamına geliyor. Örneğin, yatay organizasyon, birlikte üretim, Copyleft (Tescil hakkından 
muaf) gibi. Biz kendi sorumluluğunu taşıyan, ayrımcılık içermeyen radyo yayınları istiyoruz! Ayrımcı, 
ırkçı, cinsiyetçi, anti semitist, militarist ve diğer insanlık düşmanı içerikler taşıyan programlar 
yayınlanmayacak!  
 
                                                                                                            Nairobi’de Toplanan   
Sizi gönülden davet ediyoruz!                                                         Dünya Sosyal Forumu 2007 
Sizin desteğinize ihtiyacımız var!                                                    tarafından desteklenmektedir!                              
                                                                                                            
Siz, 
 
- Çağrının dağıtılması/yayınlanması 

Bağış Hesabı: 
Banka: OSPA Rostock  
Adr.: Am Voegenteich 23 
Hesap adı: RadioForum 
IBAN: 
DE22130500000200068180
SWIFT: NOLADE21ROS  
(Vergiden düşürülebilinir) 
Konu:  Yayın 
Veya:  Hukuki yardım 
Veya:  Yol parası 

- Bir G8 Redaksiyonunun kurulması 
  Için Personal/teknik onay 
- Rostock’daki birçok küçük görevde sorumluluk üstlenmek, 
- Rostock III. Hazırlık Konferansına Katılım  
  13.-15.04.07 - www.heiligendamm2007.de (Alm./İng.) 
  aracılığıyla da katılım ve katkıda bulunabilirsiniz. 
 
Bağlantı: (ing./ispan./Fr./Alm.) g8@freie-radios.de  
Internet:   www.freie-radios.de   /   www.amarc.org  
 
Yol parası yardımı maalesef şimdilik yok. Ama belki yardım  
ve bağışlar aracılığıyla olabilir? (yandaki kutuya bkz.) 

R.-Bultmann-Str. 2b  35039  Marburg                                için katılımcıların sorumluluğunu üstlenmez. 


