CRIDA INTERNACIONAL!
PARTICIPA D’UNA ALTRE SETMANA ANTIESPECISTA D’ACCIONS I TALLERS
DEL 20 AL 25 DE MAIG AL BOSC DE HAMBACH (Hambacher Forst)
Tercera edició del “Liberate or die: From Cage to Freedom” amb
l’objectiu de crear un espai per trobar-nos, compartir
coneixements i atacar l’especisme juntxs. Com en les altres
edicions, la trobada serà al Bosc okupat de Hambach, espai
referent a arreu d’Europa per la lluita anticapitalista i per la
resistència climàtica.

SERÀ UN ESDEVENIMENT CENTRAT EN L’ACCIÓ DIRECTA
En lloc de simplement compartir coneixements, cada dia de la
trobada serà un dia d’acció on podrem posar a la pràctica els nous
coneixements adquirits. Volem motivar a la gent a començar a fer
accions de forma autònoma sense la necessitat del vist-i-plau de
de les principals organitzacions reformistes. Hi haurà diferents
accions en funció del teu interès, com també diferents nivells de
risc depenent del que puguis assumir. Es proposaran algunes
accions però estàs convidat a venir amb les teves idees i plans i
actuar espontàniament i autònomament.

SERÀ UN ESDEVENIMENT INTERSECCIONAL
Volem emfatitzats les interconnexions entre l’antiespecisme i tota
la resta de lluites contra l’opressió. Això comporta que cal tenir
present els diferents privilegis que tenim per crear un espai que
qüestioni tota jerarquia i persegueixi l’alliberament total (això
també es veurà reflectit en els tallers que s’oferiran). Per tant
aquest, no serà un espai per les idees nacionalistes/masclistes/
homòfobes/racistes, etc. que els últims anys s’han infiltrat en
alguns col·lectius animalistes.

SERÀ UN ESDEVENIMENT GRATUÏT
No has de pagar per assistir-hi! Tot i així, les donacions son
benvingudes, creiem que les persones no haurien d’haver de pagar
per res. Aquest esdeveniment pot desenvolupar-se de forma gratuïta
perquè ens auto-organitzem. Cada persona que assisteixi forma part
del col·lectiu organitzador i volem que es responsabilitzi de
tindre cura de l’esdeveniment. Si veus una tasca a realitzar, fesla!!

L’ESDEVENIMENT TINDRÀ LLOC EN UN ESPAI OKUPAT
L’esdeveniment es realitzarà en un terreny okupat. Això implica
que col·lectivament hem de tenir cura de l’ecosistema. Desplaçat
pels camins, recull la teva brossa, respecta la natura. També
significa estar atentx per possibles intrusions de l’Estat, etc.
Els participants han de tenir en compte la probabilitat d’una
intervenció policial ja sigui amb uniforma o de forma secreta.
Al arribar s’informarà a totes les persones participants sobre els
seus drets i com gestionar possibles situacions amb persones
indesitjables.
Fes-nos saber si tens idees de tallers o dubtes relacionats amb
l’esdeveniment.
Properament, més informació i la llista de tallers.
Fes córrer la veu, segueix salvatge!

