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BLOCKUPY FRANKFURT, occupy hareketinin gruplar ve faaliyetciler,
işsiz-inisiyatifler, yerel kris-ittifakları, sendikacılar, Attac-faaliyetciler,
ekoloji ve barış hareketlerin, mülteci ve antifaşist inisiyatiflerin faaliyetciler,
radikal solcunun grup ve örgütleri, gençlik ve öğrenci örgütleri, çeşitli yerel
mücadelerin faaliyetciler ve solcu partiları’dır.
ViSdP.: Werner Rätz, c/o Attac, Münchener Str. 48, 60329 Frankfurt

www.blockupy-frankfurt.org

Avrupa Birliğinin kris rejimine karşı 16. – 19.
mayısta Frankfurt am Main’de avrupa eylem
günlerine çağrıyoruz.
Birçok ülkede miliyonlarca insanı yoksulluğa ve eksikliğe düşüren
kris rejimine direnci başlangıç noktasına getirmek istiyoruz: Frankfurt
banka semtinin ortasına, Avrupa Merkez Bankası’nin (EZB) ve birçok
heybetli alman bankalarının ve firmaların olduğu yere. Irkçı sloganlar
ile Almanya’nın ve Yunanistan’ın, Italya’nın ve Fransa’nın yada başka
ülkelerin işçileri, işsizleri ve müşkülleri birbirlerine karşı çatışıtırmaya
denemesine itirazda bulunuyoruz. Biz buna karşı ve hayatlarına ve
geleceklerine koruyan bütün insanlara ve hareketlere dayanışma
göstererek bir sembolu koyuyoruz.

AB ve Troika’nın politikasına karşı yürüyeceğiz,
EZB’yi engelliyeceğiz ve Frankfurt’un finans
merkezinin meydanlarını işgal edeceğiz – Biz
BLOCKUPY’yiz!
Geçen sene Kuzey Afrika’daki isyanlar senelerce çimento ile yapılmış
güçleri sallandırdı. O kalkınma işareti dünyanın her yerine ulaşmıştı,
ilham ve cesaret vermişti. ABD ve Avrupa’da çadırlar protesto’nun
bir işareti olmuştu. Onbinlerce insan Ispanya’nın meydanlarını
fethedip „gerçek demokrasi’yi“ talep etmişti. Tel Aviv caddeleri
kampa döndürülmüştü; büyük yürüyüşler artan geçim masraflarını
odaklanmıştı. Yunanistan’da tassaruf diktesi ve neoliberal yüklemeler
dolaysıyla kitlesel isyan ve bircok genel grev çıkmıştı.
Occupy Wall Street ile başlayarak anti-demokratik süreçlere ve
sosyal saldırlara karşı hic yoktan evrensel bir hareket meydana
gelmişti. Dünya çapında yüzbinlerce insan internet sansürüne karşı
sokağa çıkmıştı. Avrupa Merkez Bankası önündeki kamp da var olmaya
devam ediyor.
Siyası taraftan müstakil hükümetlerin sokuşturduğu masif tassaruf
programlarına karşı Avrupa Birliğinin birçok ülkelerinde hareketler ve

protestolar gelişiyor. Maaşlar düşürtülüp emek yaşı yükseltilir, umumi
hismetlerdeki kadrolar düşürülüp durmadan sosyal kurumlar kapatılır.
Hemen hemen tüm ülkelerde sağlık ve eğitim alanlarında kesintilar uygulanır. Zarar gören ülkelerdeki insanlar „Euro-kurtarma’nın“
milyarlarından bir kuruş bile görmezlerken büyük miktarı doğru
bankalara geri döner.
AB-komisyon, Avrupa Merkez Bankasi (EZB) ve Internasyonal Para
Fonu (IMF)’dan oluşturulan ve Alman ile Fransa hükümetlerin kontrol
altında bulunan Troika kris diktesi araçıyla demokratik yöntemleri
aslında fesheder. Böylece Yunanistan’da ve Italya’da seçim yapılmadan
Frankfurt ve Brüksel’den istenen tassaruf dikteleri uygulanan „teknokrat
hükümetler“ yerleştirildi.

Bu tassaruf dikteleri politikasına karşı dayanışma
uygulayalım! Krisin, işcilerin, işsizlerin, emeklilerin,
müşküllerin, öğrencilerin, mültecilerin ve çok sayıda
bulunan başka alakadar olanların sırtlarına yüklemesini ne başka yerde ne de burda kabul etmiyeceğimizi
belli edelim!
Frankfurt’taki eylem günleri 12. mayısta oluşturulan evrensel eylem
gününe ve Madrid’deki ilk asamblea’nın yildönümüne bağlıdır. Aynı
anda ABD’de, olucak protestolar korkusundan Chicago’dan Camp
David’a geçirildiği G8 toplantısına karşı eylemler oluşturucaktır
17. mayısta alanları ve şehrin merkezi meydanları işgal edeceğiz ve
böylece tartışmalar ve içeriksel paylaşması için ortam yaratılacaktır.
Troika politikasına karşı olan öfkemizi somutlaştırmak için, 18. mayısta
Frankfurt’un bankaların işletmesini engelleyeceğiz. 19. mayısta büyük
bir yürüyüşe toplanacağız ve protestonun genişliğine göstereceğiz.
Dünyanın bircok ülke ve bölgeden insanlar frankfurta seyhat eder ve
protesto günlerine katkıda bulunurlar.
.

Çarşamba, 16.05.

Perşembe, 17.05.

Cuma, 18.05.

Cumartesi, 19.05.

varmak ve EZBkonsey’in toplantısına
karşı eylemler

Meydanların işgal edilmesi,
toplantılar, paneller ve kültür
programı

EZB’i ve bankalar
semtini engellenmesi

Enternasyonal yürüyüş

