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zvou
na veřejné diskusní fórum 
Život není na prodej

Ženy, děti a příroda
 alternativa k politice 
Světové obchodní organizace (WTO), 
Světové banky (WB), 
a Mezinárodního měnového fondu (MMF) 

27.9.2000 od 14.00 hod.
Národní dům Vinohrady
Praha 2, nám. Míru 9

Téma

"Politika Svaté trojice" (WTO, WB a MMF) jako "válka proti ženám, přírodě a demokracii"

Role nadnárodních monopolů v této "válce"
Expanze EU na východ a její vliv na ženy, přírodu
a demokracii

Ekonomická globalizace a militarizmus

Hrozba geneticky modifikovaných organizmů (GMO) 
pro biologické zdroje,  zdroje čisté vody

Co se můžeme naučit od "Jihu"?

Směrem k nové, živoucí demokracii…



Kontakt: Agentura GAIA, Lublaňská 18, 120 00  Praha 2
Tel: 02/2251 9734, 0604 946516, Fax: 02/2251 8319
e-mail:gaia@ecn.cz, http:// www.ecn.cz/gaia

Od 26. - 28. 9. 2000 se bude v Praze konat 55. Výroční zasedání Světové banky (WB) a Mezinárodního měnového fondu (IMF). Společně se Světovou obchodní organizací (WTO) vytváří tyto dvě instituce jakousi "Svatou trojici", šířící dogma neoliberální ekonomické globalizace napříč světem.   Světová banka a MMF se nechvalně proslavili svým "Structural Adjustment Programs (SAPs)" který prosazují zadluženým zemím "Jihu" jako "medicínu" pro jejich ekonomiky.  Tato "medicína" znamená otevření těchto zemí cizím investorům a spekulacím, redukuje výdaje vlád na základní zdravotní péči, vzdělání, podporu drobným farmářům a řemeslníkům, tlačí vlády k tomu, aby akceptovali neoliberální politiku globalizace, liberalizace a privatizace (tzv. politika GLP), která je výhodná pro nadnárodní monopoly. Výsledky této "GLP politiky" jsou katastrofické na celém světě. Drobní farmáři a drobní podnikatelé jsou likvidováni silnými nadnárodními konkurenty. V mnoha případech celá místní ekonomika kolabuje. Ženy a děti jsou hlavní oběti, neboť veřejné zdraví, vzdělání a sociální služby bývají přehlíženy a mnoho pracovních příležitostí, zejména pro chudší ženy zaniká. Důsledkem ekonomické krize je zvýšená sociální polarizace a násilí, který se dotýká zejména žen a to jak soukromě, tak veřejně. Mezinárodní obchod se sexem 
a nové formy sexuálního otroctví jsou přímým výsledkem této neoliberální politiky.  Dalším důsledkem je nárůst ilegálního držení zbraní, obchod 
s drogami, sociální napětí, války, migrace a dramatická devastace přírody.  (Afrika, bývalá Jugoslávie, Rusko, Asie). 

Ačkoliv "Svatá trojice" ví dobře o negativních důsledcích své politiky, nejenže v ní stále na "Jihu" pokračuje, ale na své pražské konferenci plánuje  rozšířit ducha globálního "volného trhu" též do zemí východní Evropy (CEE). Tato politika zde není prováděna pouze WB, IMF a WTO, ale také Evropskou Unií.  Evropská komise v Bruselu má garantovat, že expanze EU na východ bude prováděna pravidly hry neoliberalismu. Jestliže země Východní Evropy touží po tom, aby se staly členky klubu bohatých zemí západní Evropy, budou muset akceptovat program podobný tomu, který SAPs   (Structural Adjustment Program) praktikuje na "Jihu" s podobnými důsledky.

Drobní farmáři, ženy a původní obyvatelé na "Jihu" pochopili velmi záhy, že nemohou od neoliberální ekonomické reformy mnoho získat. Vedli mnoho místních, národních a mezinárodních kampaní proti této politice, zejména proti GATT, WTO, TRIPs, GMOs a nadnárodním monopolům. Viděli, že jejich politika ničí  jejich živobytí, jejich kontrolu nad jejich zdroji, jejich demokracii a jejich důstojnost. 

Bohužel, ženské hnutí v Evropě se ještě přiměřeně nevyjádřilo k hrozbě GLP (globalizace, liberalizace, privatizace) ve vazbě na   přírodu, ženy, výchovu dětí, demokracii a mír. 

V září budeme mít v Praze příležitost se poučit ze zkušeností  původních obyvatel,  žen, drobných farmářů a podnikatelů z "Jihu".  Je nejvyšší čas vzít na vědomí stav životního prostředí jako rámec našeho života, postarat se o oběti. Je nejvyšší čas, abychom porozuměli následkům ekonomiky, řízené a motivované pouze ziskem, která nabízí celý svět na prodej (FOR SALE)  jako zločinnou, nepřátelskou přírodě, ženám, podkopávající demokracii.

Po několik let se členky sítě "Diverse Women for Diversity" snaží celosvětově informovat o důsledcích neoliberální politiky, snaží se o ochranu biologické a kulturní rozmanitosti, vystupují proti patentování nových forem života (GMO) nadnárodními monopoly. Snaží se o zachování pestrosti místních komunit, o novou mezinárodní demokracii, která je založena na bázi nenásilí 
a živoucí demokracie a která samozřejmě zahrnuje i soucit s ostatními živými tvory. V Praze se členky DWD zúčastní celosvětových protestů proti WB, IMF 
a WTO.

Koordinátorkou  DWD v Čechách je paní  Marie Haisová z Agentury GAIA.
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