
Grozi nam eksmisja

Budynek jednego z największych projektów socjalnych we Frankfurcie nad Menem, 
znajdujący się blisko uniwersytetu i należał do niego, został sprzedany prywatnej firmie 
kilka dni temu.

Teraz obawiamy się najgorszego. Dzielnica, w której znajduje się budynek, jest pełna 
wysokich budynków, banków i luksusowych domów. Obok znajdują się budynki  
uniwersytetu, które częściowo już są opuszczone bo przeniosły się do innego miejsca, w 
którym powstaje nowy kampus uniwersytecki.

"Prywatyzacja" tego budynku, który kiedyś był dużym instytutem uniwersyteckim może 
znaczyć, że będzie zniszczone to miejsce, a w końcu udało nam się sprawić, że zostanie 
zaskłotowany budynek przez 8 lat.

Tam nie tylko odbywają się koncerty, które po zamknęciu zostaną przeniesione do 
prywatnych miejsc subkultury. Ważnym składnikiem naszej koncepcji politycznej jest 
przede wszystkim samorządowa produkcja wiedzy, która dla "dużych", wpływowych 
gremiów decyzyjnych ze strony uniwersyteu i lokalnej polityki i dla kapitału zawsze była 
nieważna i marginalna, czyli "nieistotna".

Właśnie dlatego, inicjatywa została nazwana "Instytut Nieistotności Porównawczej" 
("Institut für vergleichende Irrelevanz", skrót "IvI"), konfrontując groteskowe z 
surowością nauk panujących. Zbieraliśmy argumenty najbardziej "istotne" w poniższym 
apelu i prosimy Was o podpisanie:

«Wspieramy Instytut Nieistotności Porównawczej (IvI).  Z tą wypowiedzią chcemy się 
wstawić za trwałym utrzymywaniem Instytutu. Instytut Nieistotności Porównawczej 
oferuje miejsce, w którym naukowczynie i naukowcy, zespoły muzyczne, artystki i artyści 
oraz inne osoby zaangażowane mogą żyć teorię, praktykę i imprezę oraz zrealizować ich 
alternatywną koncepcję społeczeństwa.

W ramach aktualnych postępów na uniwersytecie i w całym społeczeństwie wydaje się 
być jeszcze bardziej potrzebne, by miejsca i projekty jak IvI otwierały możliwości 
rozwijania się w sporze krytycznym z warunkami, zastanawiając się nad nimi i pomimo 
tych warunków.

Rosnący zakres wykluczenia społecznego i restrukturyzacji całych dzielnic miejskich oraz 
zakładu uniwersyteckiego powodują niezbędność tego, że myślenie krytyczne uzurpuje 
sobie czas i miejsce, żeby zdecydowanie walczyć przeciwko postępom.

Z tego powodu wstawiamy się z całej siły za utrzymywaniem Instytutu Nieistotności 
Porównawczej, żeby dalej stymulował kulturę miejską w Frankfurcie nad Menem.»

http://www.ipetitions.com/petition/ivi/

* Proszę uważać: Po podpisaniu może pojawić się prośba o datek na rzecz dostawcy 
internetowego. Proszę po prostu zamknąć okno komputerowe, bo niestety nie mogliśmy 
zablokować prośby o datki.

http://www.ipetitions.com/petition/ivi/

