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Για περισσότερα από 50 χρόνια, αγρότες και ντόπιοι
αντιστέκονται στη δημιουργία νέου αεροδρομίου στη γαλλική πόλη
Nantes (η οποία παρεμπιπτόντως έχει ήδη ένα). Τώρα, στα
πλούσια χωράφια, τα δάση, τους υγροτόπους τα οποία η
πολυεθνική Vinci θέλει να καλύψει με τσιμέντο, ένα πείραμα
επανεφεύρεσης της καθημερινότητας μέσα στον αγώνα λαμβάνει
χώρα. Ριζοσπάστες από όλο τον κόσμο, ντόπιοι αγρότες και
χωρικοί, ομάδες πολιτών, συνδικαλιστές και φυσιολάτρες,
πρόσφυγες και φυγάδες, καταληψίες και ακτιβιστές της
κλιματικής δικαιοσύνης αλλά και πολλοί άλλοι οργανώνονται για
να προστατεύσουν 4000 acre γης (σημ. 1 acre = 4 στρέμματα)
ενάντια στο αεροδρόμιο και τον κόσμο του.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει αυτό το μέρος ως
«περιοχή χαμένη από τη δημοκρατία». Οι καταληψίες του το έχουν
ονομάσει: La ZAD (Zone À Défendre) προστατευόμενη ζώνη. Τον
χειμώνα του 2012, τα γαλλικά ΜΑΤ κατά χιλιάδες προσπάθησαν να
εκκενώσουν τη ζώνη αλλά ήρθαν αντιμέτωποι με μια αποφασισμένη
και πολύμορφη αντίσταση. Όλοι αυτό κατέληξε στη δυναμική
κινητοποίηση 40.000 ανθρώπων να ξαναχτίσουν μέρος αυτών που
έχει καταστρέψει το Γαλλικό Κράτος. Σε λιγότερο από μια
εβδομάδα η αστυνομία αναγκάστηκε να σταματήσει αυτό που
ονόμασαν «Επιχείρηση Καίσαρας». Τα τελευταία τρία χρόνια, η
ZAD αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαστήριο ανακάλυψης νέων τρόπων
ζωής που ριζώνουν σε συνεργασίες μεταξύ όλων αυτών που
αποτελούν την ποικιλομορφία του κινήματος. Έχουν καταγραφεί 6
σημεία (βλέπε παρακάτω) σύμφωνα με τα οποία θα επανεξεταστεί
ριζοσπαστικά το πώς οργανώνεται και λειτουργεί η γη χωρίς
αεροδρόμιο. Τα σημεία αυτά βασίζονται στη δημιουργία Κοινών,
στην έννοια της χρήσης κι όχι τόσο της ιδιοκτησίας και στην
απαίτηση οι αποφάσεις για τη χρήση της γης να είναι στα χέρια
αυτών που πάλεψαν γι’αυτή.

Τώρα θα αρχίσουν οι διώξεις σε ολόκληρη τη ζώνη προκειμένου να
ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του παράλογου αεροδρομίου. Ο
πρωθυπουργός Valls υποσχέθηκε «Rendez Vous» τον Οκτώβριο για
την εκδίωξη όλων όσων ζουν, εργάζονται, χτίζουν και
καλλιεργούν στη ζώνη.
Στις 8 Οκτωβρίου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συγκεντρωθούν
στη ZAD για να διαδηλώσουν ότι η αποφασιστικότητα του
κινήματος είναι πιο δυνατή από ποτέ. Προς τιμήν των αγώνων των
αγροτών στο παρελθόν, θα έρθουμε με ξύλινα μπαστούνια πορείας
και θα τα αφήσουμε στη ζώνη σε ένδειξη της δέσμευσής μας να
επιστρέψουμε να τα πάρουμε ξανά εάν χρειαστεί. Επίσης, θα
αναγείρουμε έναν αχυρώνα που χτίστηκε από δεκάδες ξυλουργούς
κατά το καλοκαίρι, τον οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε ως
κέντρο/βάση εάν πραγματοποιηθούν οι εξώσεις.
Καλούμε όλες τις ομάδες και τα κινήματα διεθνώς ή να έρθουν
στη ζώνη στις 8 Οκτωβρίου ή να δείξουν την αλληλεγγύη τους στη
ZAD μέσα από δράσεις που θα έχουν στόχο τη γαλλική κυβέρνηση ή
την πολυεθνική Vinci στις πόλεις τους εκείνη τη μέρα. Το
αεροδρόμιο δεν θα χτιστεί ποτέ. Η ζωή στη ZAD θα συνεχίσει να
ευημερεί.
6 Σημεία για το Μέλλον της ZAD (εφόσον δεν χτιστεί το
αεροδρόμιο και εγκαταλειφθεί το πρότζεκτ):
Θέλουμε:
-Οι κάτοικοι, ιδιοκτήτες ή ένοικοι, οι οποίοι εντάσσονται στην
αναγκαστική απαλλοτρίωση ή την διαταγή έξωσης να παραμείνουν
στη ζώνη και να ανακτήσουν τα δικαιώματά τους.
-Οι αγρότες που αντιστέκονται και αρνούνται να λυγίσουν στις
επιταγές της AGO-Vinci να συνεχίσουν να καλλιεργούν ελεύθερα
τη γη που χρησιμοποιούν, να ανακτήσουν τα δικαιώματά τους και
να συνεχίσουν να εργάζονται σε καλές συνθήκες.
-Οι νέοι κάτοικοι που ήρθαν στη ZAD για να συμμετάσχουν στους
αγώνες να μπορούν να παραμείνουν στη ζώνη. Ολα όσα χτίστηκαν

από το 2007 ως μέρος του κινήματος της κατάληψης αναφορικά με
πειράματα που σχετίζονται με εναλλακτικές μορφές γεωργίας,
αυτοσχέδια σπίτια ή προσωρινά καταλύματα, μορφές ζωής και
αντίστασης, να παραμείνουν και να συνεχίσουν ως έχουν.
-Η γη που κάθε χρόνο δίνεται από το Επιμελητήριο Γεωργίας στην
AGO-Vinci υπό μορφή επισφαλών μισθώσεων, να περάσει στη
διαχείριση σώματος που θα συσταθεί από το κίνημα αντίστασης
και θα αποτελείται από όλα τα μέρη του. Με αυτόν τον τρόπο το
κίνημα ενάντια στο αεροδρόμιο θα είναι αυτό που θα αποφασίσει
για τη χρήση της γης κι όχι οι συνήθεις θεσμοί.
-Η γη να διατίθεται για καινούριες αγροτικές ή μη αγροτικές
εργασίες είτε έχουν εγκριθεί είτε όχι και όχι για την επέκταση
των ήδη υπαρχόντων αγροκτημάτων.
-Τα συμφωνηθέντα να γίνουν πραγματικότητα μέσα από τη
συλλογική αποφασιστικότητά μας και να επιδείξουμε ιδιαίτερη
προσοχή στην επίλυση των αναμενόμενων αντιπαραθέσεων που θα
συνδεθούν με τη μετατροπή τους σε πράξη.
Ήδη σπέρνουμε και χτίζουμε το μέλλον χωρίς το αεροδρόμιο, μέσα
στην ενότητα και την ποικιλομορφία μας. Είναι στο χέρι μας,
από σήμερα, να του δώσουμε τη δυνατότητα να ευημερήσει και να
το προστατεύσουμε.
Βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους για τη ζωή στη ZAD:

