
Οί Ταραχοποιοί!
Εµείς εχτιµούµαι τον πολιτιστικόν πλούτο όλλων των Λαών.
Εµείς θέλοµαι σέβος του δικαίου του κάθε ανθρώπου, να µπορεί
να ανακαλύπτει την δικιά του δηµιουργηκότητα και να µπορεί να
τη αναπτύξει.Εµείς θέλοµαι, να έχει κάθε άνθρωπος πρόσβαση
στην αρχαία παράδοση της καλητεχνείας και του πολιτισµού.
Αυτές οι παραδόσεις µιλάνε µέσα από µιά µεγάλη χορωδία για την
ανθρώπινη φιλικότητα, ειρήνη και δικαιοσύνη.Όπως κάποτε στο
ξεκύνηµα της µεγάλης Γαλικής επαναστάσεως το 1789,
κυριαρχούσε το σύνθηµα: Ελευθερία, Ισότητα, αλληλεγγύη.
Τίποτα απο αυτα δεν αποκαλούµε.
Γιά αυτό χρειαζόµαστε Ταραχη:

Ταραχή γιά µια αλλυλέγγυα πολυπολιτισµική κοινωνία
Ταραχή εναντίο των δεχιών εξτρεµιστών, κατα της χενοφοβίας και της βίας απο τα
∆εξιά.Εµείς θέλοµαι χειρισµό των θεµάτων και όχι την έυκολη αγνόηση αυτών. Εµείς
θέλοµαι την διαλέυκανση των έγκληµατων των Ναζί φασιστών. Εµείς απαιτούµαι την
άµµεση απαγόρευση εθνικού κόµµατος Γερµανίας (NPD)!
Εµείς απαιτούµαι το τέλος του απάνθρωπου τρόπου απέλασσης των φυγάδων και τον
τρόπο χειρισµού του θέµατος πολιτικού ασύλλου. Εµείς απαιτούµαι επαρκή
ανθρώπινη και υπαρξιακή στήριξη των λαών της Αφρικής και το τέλος της διαρκούς
τραγωδίας «φρούριο Ευρώπη» µε εβδοµαδιαίες αναφορές για φυγάδες που πνίγονται
στη Μεσόγειο.

Ταραχή για την κοινωνική αναδιανοµή και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ταραχή κατά του κοινωνικού ψύχους στη Γερµανία.
Ένα κοινωνικό σύστηµα στο οποίο δεν µπορεί να υπάρξη χωρίς τα θεοποιηµένα
χρεώγραφα και τη κερδοσκοπία, και υπονοµεύει τις ρίζες του ανθρώπινου και
πολιτιστικού πλούτου.
Ζητούµε την κοινωνική προστασία για τους ανθρώπους αντί να συνεχίζεται η
πρακτική της.Φτώχευσης µέσω του "Hartz IV". Εµείς αµυνώµεθα ενάντια στη
µονοµερή επιδότηση των τραπεζών και των επιχειρήσεων από τη µια πλευρά.και απο
την άλλη το παράτηµα "στο ελεος του Θεού" του προσωπικού και των εργαζοµένων.
Ζητάµε ο πλούτος να αναδιανέµεται από πάνω προς τα κάτω!
Είµαστε αντίθετοι µε την περαιτέρω διάλυση του κοινωνικού συστήµατος ασφαλείας και
κοινωνικών ιδρυµάτων – και κατά της ιδιωτικοποίσης της δηµόσιας διοίκησης.

Ταραχή για µια ειρηνική Γερµανία
Ταραχή κατά της πολιτικής πολέµου της οµοσπονδιακής κυβέρνησης
Ζητούµε τον άµεσο τερµατισµό των ένοπλων ενεργειών στο Αφγανιστάν και αλλού.
Απαιτούµε την παραίτηση από την κατασκευή του πυρηνικού συστήµατος άµυνας
ραντάρ των ΗΠΑ στην Ευρώπη! Θέλουµε η Γερµανία να µην είναι στην πρώτη



γραµµή της παγκόσµιας εξαγωγής όπλων, αλλά στην πρώτη γραµµή της
ανθρωπιστικής βοήθειας και της διεθνούς αλληλεγγύης για τις φτωχές χώρες.

Tαραχή για την προώθηση της πολιτιστικής πολυµορφίας
Εµείς, οι καλλιτέχνες και πολιτιστικά εργαζοµένοι, επηρεαζόµαστε άµεσα και συχνά
αρχηκά από τις επιπτώσεις της κρίσης.Οι τοπικοί και κρατικοί προϋπολογισµοί
παγώνου,τα θέατρα κλείνου, µείωση της χρηµατοδότησης για τοις ανεξάτρητες
σκηνές.Εκδότες και διοργανωτές αποφέυγου το κίνδυνο,.νέα ταλέντα είναι δύσκολο
να βρου ευκαιρία για εκδόσεις, εκθέσεις και παραστάσεις.Στην οικονοµική κρίση, ο
πολιτισµός µένει πίσω.Γι΄αυτό υψώνουµε τη φωνή µας κατά του βάρους της κρίσης,
το οποίο µετατήθεται για µια ακόµα φορά από πάνω προς τα κάτω!

Εµείς, οι καλλιτέχνες και πολιτιστικά εργαζοµένοι, απευθυνόµαστε στους πολίτες, στους
εργαζόµενους και τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους νέους, τους φοιτητές και τους
µαθητές στη Γερµανία: Ας δηµιουργήσουµε µαζί γιά αυτές τοις αξιώσεις ταραχή!
Ταραχή είναι το πρώτο καθήκον των πολιτών!
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