INTERNATIONALE OPROEP!
DOE MEE MET EEN WEEK VOL ANTI-SPECIESISTISCHE ACTIES, WORKSHOPS EN
SKILLSHARING.
20-25 Mei, Hambacher Forst.
De derde editie van Liberate or Die: From Cage to Freedom streeft
naar ruimte voor samenkomst, het delen van vaardigheden en het
aanvallen van speciesisme. Zoals voorheen, zal het event plaats
vinden in de Hambacher Forst bezetting. Een centraal punt voor
anti-capitalisme en verzet voor klimaatrechtvaardigheid in heel
Europa.
DIT EVENT IS ACTIE GERELATEERD
Naast het delen van vaardigheden zal het elke dag een actie-dag
zijn waarbij we nieuwe kennis in de praktijk kunnen brengen. We
willen mensen motiveren om autonome acties te starten, zonder
toestemming te zoeken van mainstream organisaties. Er zal een
reeks van mogelijke acties zijn, afhankelijk van specifieke
interesses en risico levels. Sommige acties zullen worden
voorgesteld, maar je wordt ook uitgenodigd om eigen spontane
plannen te maken.
DIT EVENT IS INTERSECTIONEEL
We willen de nadruk leggen op de samenhang tussen anti-speciesisme
en de strijd tegen alle andere vormen van onderdrukking. Dit
betekent dat we rekening houden met verschillende voorrechten die
we hebben en daarmee een ruimte creëren waar alle hiërarchieën
worden uitgedaagd en de totale bevrijding te bevorderen - meer
hier over zal terug komen in de workshops. In dit event is er geen
ruimte voor mensen met racsistische, sexistische, homofobische
(etc.) opvattingen die de afgelopen jaren in dierenrechten
organisaties zijn geïnfiltreerd.
DIT EVENT IS GRATIS
Je hoeft niks te betalen om er bij te kunnen zijn! Ookal zijn
donaties welkom, we geloven dat mensen voor niks zouden moeten
betalen. Door zelf-organisatie kunnen we dit mogelijk maken. Dit
betekent dat ook jij deel uit maakt van het team en wordt
aangemoedigd om te helpen het event draaiende te houden.
DIT EVENT IS GEKRAAKT
De bijeenkomst vindt plaats in een autonome land-bezetting. Dit
betekent dat we samen zorgen voor het eco-systeem van het bos blijf op de paden, gooi geen afval op de grond en respecteer de
natuur. Het betekent ook dat we alert moeten zijn voor invallen
van de staat. Wees er van bewust dat een politie interventie

mogelijk is, undercover of in uniform. Informatie over je legale
rechten en hoe je met politie om moet gaan, zal bij aankomst
worden gegeven.
Laat het weten als je nog ideeën hebt voor workshops, of zelf een
workshop wil geven! En wees vrij om ons te mailen voor eventuele
vragen.
Meer informatie
aangekondigd.
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