INTERNATIONELLT UPPROP!
Kom förbi för en vecka full
workshops och skillsharing.

av

anti-speciesistiska

aktioner,

20-25 Maj i Hambacher Forst, Tyskland.
Med det tredje året i rad av Liberate or Die: From cage to
Freedome, vill vi öppna upp för möten mellan människor, dela
skills och attackera speciesismen tillsammans. Likt tidigare år
kommer vi att hålla till i en ockuperad skog i närheten av Köln,
Hambacher forst. Ett antikapitalistisk och klimat fokuserad
projekt som är ett av Europas centrala mötesplatser för det
anarkistiska motståndet.
DETTA EVENEMANG HAR SIN FOKUS PÅ AKTIONER.
Påsidan av det dagliga skillshare finns även chansen till aktioner
där det teoretiska kan bli till praktiska handlingar. Därför vi
vill uppmunta till autonoma aktioner utan tillstånd från NGO's,
politiska partier eller liknande. Det kommer att finnas olika
aktioner med varierande risknivå som en kan utföra under veckan.
Vissa kommer att vara förberedda, om ni vill göra något annat
uppmuntrar vi er till att vara spontana och utföra de aktioner som
ni vill.
DETTA EVENEMANG ÄR INTERSEKTIONELT.
Vi vill betona sammankopplingen mellan anti-speciesism och andra
kamper mot förtryck. Därmed är det viktigt att reflektera och inse
de privilegier som vi har. Med hjälp av detta kan vi försöka bryta
ned hierarkier och arbeta mot målet av den totala befrielsen för
alla varelser. Intersektionalitet är något vi har reflekterat
mycket över och vill därmed framhäva iår. Vi har inga utrymmen för
sexism/rasism/nationalism/homophobie o.s.v, något som framkommit i
olika djurrätts grupper genom åren.
DETTA EVENEMANG ÄR GRATIS.
Du måste inte betala för att komma! Även om vi uppskatar
donationer så är vi övertygad om att en inte ska behöva betala för
något. Alla som kommer hit är en del av evenemagnet, därför är
självorganisering viktigt och skapar genom det utryme för att
kunna hålla det kostnadsfritt. Om du ser något som måste göras, ta
ansvaret i egna händer!
DETTA EVENEMANG ÄR OCKUPERAD.
Sammankomsten kommer att tillhålla i en ockuperad skog. Det är
viktigt att ta vara om skogen och dess ekosystem - gå på vägarna,
släng inget skräp på marken och respektera skogen och all dess
varselser och natur.

Skogen är även en plats för många vänster radikala, därför är
statens egna knytnäve i form av polisen, både i civil och uniform
något vardagligt här. Rättslig information och hur en bäst kan
hantera polisen kommer att finnas på plats.
Ta gärna kontakt med oss om du vill hålla en egen worshop eller
har några andra frågor.
Mer information kommer så småningom
Spread the word and stay wild!

