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s o l i d a r i t e i t 
en   echte 
democratie nu!

16-19 Mei
europese

BLOCKUPY

 

FRANKFURT

Aktiedagen

www.blockupy-frankfurt.org/nl

Donaties: Friedens- und Zukunftswerkstatt / onder vermelding van: „Donation Crisis 
Ffm“ / Account number: 200337319 / Bank: Frankfurter Sparkasse / BLZ 50050201

BLOCKUPY FRANKFURT, is een beweging van groepen en activisten uit de occupy-beweging, 
van werklozen-initiatieven, crisis-actiegroepen, vakbondsleden en activisten van At-
tac, milieu- vredesgroepen anti-racistische initiatieven, immigranten en antifascisten en 
van radicaal linkse groepen en organisaties, jongeren - en studentenorganisaties en van 
uiteenlopende lokale strijden en van linkse partijen. ViSdP.: Werner Rätz, c/o Attac,

 Münchener Str. 48, 60329 Frankfurt

30 april - Amsterdam
Plantage Doklaan 8
(onder voorbehoud)

7 mei - Amsterdam
Crea Amsterdam 20:00

9 mei - Utrecht
KSU/Basta! 19.30 kri-
tischestudenten.nl/basta

Informatie avonden



Wij roepen op tot Europese dagen van protest tegen het 
Europese crisisbeleid in Frankfurt am Main van 16-19 mei. 

Wij willen het verzet tegen het crisisbeleid van de EU, dat momenteel miljoenen 
Europeanen in verschillende landen in armoede en wanhoop drijft, brengen naar een 
van de bronnen van de crisis: in het hart van het bankendistrict van Frankfurt, de ze-
tel van de Europese Centrale Bank en ontelbare machtige Duitse banken en bedrijven. 
Wij verzetten ons tegen elke poging om nationalistische leuzen te gebruiken om werk-
enden, werklozen en precair arbeidende mensen tegen elkaar op te zetten, ongeacht 
of ze in Duitsland leven of in Griekenland, Italië, Frankrijk of enig ander land. Wij ne-
men stelling in voor solidariteit met mensen en bewegingen in heel Europa die de af-
gelopen tijd hebben gestreden tegen de aanval op hun levens en hun toekomst.

Wij zullen demonstreren tegen het beleid van de EU en de trojka (= 
IMF, EU en ECB, vert.) en we zullen de ECB blokkeren en publieke
bezetten in het financiële centrum van Frankfurt. Wij zijn BLOCKUPY!

De opstanden in Noord-Afrika van het afgelopen jaar hebben machtsstructuren 
doen wankelen die jarenlang vast op de plaats gemetseld waren. Overal op de wereld 
heeft deze strijdkreet voor een nieuw begin mensen opgewekt en met moed gevuld. In 
de Verenigde Staten en in Europa, evenzeer, zijn tenten het symbool voor protest ge-
worden. In Spanje hebben tienduizenden het centrale plein bezet en geroepen om 
“Echte Democratie Nu!”. In Tel Aviv zijn hele straten omgevormd in kampen en gigan-
tische demonstraties hebben de stijgende levenskosten op de agenda gezet. In Griek-
enland werden opgelegde bezuinigingen van publieke uitgaven en andere neoliberale 
waanzin beantwoord met een massale opstand en een serie algemene stakingen.

Begonnen door Occupy Wall Street en ogenschijnlijk vanuit het niets komende, 
is een wereldwijde beweging ontstaan tegen de afkalving van democratie and aan-
vallen op sociale zekerheid en publieke diensten. Wereldwijd zijn honderdduizen-
den de straat opgegaan om te protesteren tegen het censureren van het inter-

net. Het camp bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt bestaat ook nog steeds.
In talloze landen in de Europese Unie richten bewegingen en protesten zich te-

gen de reus-achtige bezuinigingen die regeringen van alle politieke richtin-
gen opleggen. Lonen worden gekort, pensioenleeftijd verlengd, banen in de 
publieke sector worden vernietigd en publieke diensten massaal opgeheven. In bi-
jna alle landen zijn er bezuinigingen op zorg en onderwijs. Van de miljarden die in-
gezet werden om de euro te “redden” gaat geen cent naar de mensen in de get-
roffen landen. Het geld gaat bijna in z’n geheel weer terug naar de banken zelf.

De democratie wordt compleet uitgehold door het bezuinigingsbeleid dat wordt op-
gelegd door de EU Trojka, bestaande uit de Europese Commissie, de Europese Centrale 
Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en vooral wordt gedomineerd door 
de Duitse en Franse regeringen. In Griekenland en Italië zijn “technocratische regeringen” 
geïnstalleerd, die als enige doel hebben om het bezuinigingsbeleid van Brussel uit te voeren.

Laten we het bezuinigingsbeleid beantwoorden met 
solidariteit! Laten we luid en duidelijk tonen dat we het niet 
pikken dat de gevolgen van de crisis worden neergelegd bij werkende 
mensen, werkelozen, gepensioneerden, studenten, vluchtelingen 
of de vele anderen gedupeerden, of ze nu vlakbij of ver weg leven.

De protestdagen in Frankfurt volgen op de mondiale actiedag van 12 mei en de 
verjaardag van de eerste ‘asamblea’ in Madrid. Op hetzelfde mo-

ment zal er ook directe actie zijn tegen de G8-top, die al verp-
laatst is van Chicago naar Camp David uit zorgen om protestacties.

Op 17 mei zullen we parken en centrale pleinen bezetten in de stad Frank-
furt, om plek te maken voor onze discussies en uitwisseling van ideeën. Op 18 
mei gaan we de dagelijkse werkzaamheden blokkeren van de banken in Frank-
furt om onze woede over het beleid van de trojka duidelijk vorm te geven. Om de 
brede basis van de protesten een thuis te bieden, zullen we op 19 mei samenko-
men voor een afsluitende massale demonstratie. Vanuit verschillende landen en re-
gio’s zullen mensen bijeenkomen in Frankfurt om aan de protestdagen mee te doen.

Woensdag 16 mei
Aankomst en acties tijdens 
de vergadering van de 
Bestuursraad van de ECB

Donderdag 17 mei
Bezetting pleinen, assemblies, 
bijeenkomsten en culturele 
evenementen

Vrijdag 18 mei
Blokkade van de ECB en 
het bankendistrict

Zaterdag 19 mei
Internationale demonstratie


