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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Більшість асоціює йо го з мо ло ди ми людь ми, які під
час ве ли ких міжна род них самітів, кон фе ренцій,
зустрічей різно манітних міжу ря до вих ор ганізацій або ок -
ре мих країн гром лять вітри ни ма га зинів, роз по чи на ють
май же бойові дії з поліцією та по ру шу ють спокій мир них
жи телів. Насп равді та ка дум ка хиб на. Про я ви ан тиг ло -
балістсь ко го ру ху на ба га то ширші, ніж уяв ляє більшість
лю дей. На пре ве ли кий жаль, в Ук раїні май же не має
фун да мен таль них ста тей, мо ног рафій або інших дже -
рел, з яких мож на бу ло б дізна тись, у чо му насп равді по -
ля гає сутність ан тиг ло балістсь ко го ру ху, а інфор мації
про йо го діяльність в Ук раїні вза галі не ма. Ми спро буємо
вип ра ви ти цю си ту ацію й розк ри ти по нят тя ан тиг ло -
балізму.

Ан тиг ло балізм – яви ще до сить мо ло де. Во но з'яви -
ло ся на по чат ку ХХ століття, і для пов но го ос мис лен ня
йо го не обхідно чітко ро зуміти про цес, що йо го по ро див
– гло балізацію. Да ти чітке виз на чен ня по нят тю гло -
балізації – зав дан ня до волі склад не. Єди но го виз на чен -
ня прос то не має, що по яс нюєть ся ба га топ ла новістю про -
явів гло балізації, її не од на ко вим впли вом на різні сфе ри
життєдіяль ності лю ди ни. Відповідно різні дослідни ки
по�різно му виз на ча ють цей про цес.

На на шу дум ку, найунівер сальніше виз на чен ня гло -
балізації да ла Ор ганізація Об'єдна них Націй. Як заз на че -
но в до повіді Ге не раль но го сек ре та ря ООН Кофі Ана на
про ро бо ту ор ганізації від 31 серп ня 1999 ро ку, гло -
балізація – це за галь ний термін, що оз на чає де далі
складніший комп лекс транс кор дон них взаємодій між
фізич ни ми осо ба ми, підприємства ми, інсти ту та ми та
рин ка ми, який про яв ляєть ся у роз ши ренні по токів то -
варів, тех но логій і фінансів, у не у хиль но му зрос танні та
по си ленні впли ву міжна род них інсти тутів гро ма дянсь ко -
го суспільства, у гло бальній діяль ності транс національ -
них кор по рацій, в істот но му роз ши ренні масш табів

транс кор дон них ко мунікаційних та інфор маційних
обмінів, пе ре дусім че рез Інтер нет, у транс кор дон но му
пе ре не сенні зах во рю вань та еко логічних наслідків і де -
далі більшій взаємо пов'яза ності пев них типів зло чин ної
діяль ності [6].

Відповідно гло балізація – це якісно но ва схо дин ка
роз вит ку про цесів інтер націоналізації еко номічних,
політич них, куль тур них і пра во вих ас пектів гро мадсь ко -
го жит тя, ко ли взаємо за лежність національ них соціумів
до сяг ла та ко го рівня, в ре зуль таті чо го відбу ли ся кар ди -
нальні зміни в житті всь о го світо во го співто ва ри ст ва, яке
пос ту по во пе рет во рюєть ся на цілісний суспіль ний ор -
ганізм.

На дум ку біль шості дослідників, са ме не га тивні
наслідки гло балізації спри чи ни ли по я ву ан тиг ло -
балістсь ко го ру ху.

Розг ля да ю чи сутність ан тиг ло балістсь ко го ру ху,
маємо ок ре мо зу пи ни ти ся на са мо му терміні «ан тиг ло -
балізм». Сь о годні ан тиг ло балізм пе рет во рив ся на так
зва ний бренд�па ра соль ку, який був нав'яза ний за со ба -
ми ма со вої інфор мації та під яким співісну ють і роз ви ва -
ють ся різносп ря мо вані, іноді про ти лежні, ру хи й іде о -
логії [2, с. 87].

Да ю чи виз на чен ня ан тиг ло балізму, ми пе ре довсім
розг ля даємо йо го як суспіль но�політич ний рух, а не сис -
те му пог лядів на світ, що за пе ре чує гло балізацію як
процес. 

По нят тя «ан тиг ло балізм» як суспіль но�політич ний
рух «пра цює» у трь ох «зо нах» [2, с. 90].

Цент раль на «зо на», яка ста но вить яд ро ру ху, квінте -
сенцію брен да ан тиг ло балізму, фор муєть ся ор -
ганізаціями, котрі од но час но відповіда ють двом прин ци -
по вим кри теріям:

– участь у дзер каль них акціях, пов'яза них із про ве -
ден ням ве ли ких міжна род них самітів і кон фе ренцій;
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– на явність у прог рам них до ку мен тах та публічних
за я вах ви мог, спря мо ва них на бо роть бу з не олібе -
ралізмом.

За ви ко рис тан ня та ких кри теріїв кількість ор -
ганізацій, які мо жуть вва жа ти ся влас не ан тиг ло балістсь -
ки ми, чітко зву жуєть ся до ор ганізацій, що бе руть участь
у фор му ванні гро мадсь кої дум ки про прий нят тя рішень
міжна род них ор ганізацій. До дат ко вим кри терієм виз на -
чен ня «яд ра» мо же бу ти ча со вий чин ник: пе ре важ на
час ти на яд ра ан тиг ло балістсь ких ор ганізацій з'яви ла ся
після 1997 ро ку час то в ре зуль таті серії акцій або ком -
паній у ЗМІ (ATTAC, Indymedia, Ya Basta, Direct Action
Network, No Logo). Усі виз на чені кри терії пра цю ють для
всіх найбільш зга ду ва них у пресі ор ганізацій. Наз вані
кри терії мо жуть вва жа ти ся та ки ми, що пра цю ють та є
адек ват ни ми, ще й то му, що гро мадсь ка дум ка та бо -
роть ба за її фор му ван ня є пріори тет ним нап ря мом
діяль ності ан тиг ло балістів. 

Ко ло, найб лиж че до яд ра, скла даєть ся з ор ганізацій,
які мо жуть не бра ти участі у про те ст них акціях (або бра -
ти участь на не ре гу лярній ос нові), але виз на ють ся яд ром
ру ху ан тиг ло балістсь ки ми. Най частіше йдеться про
профспілки, релігійні ор ганізації, ор ганізації у країнах
треть о го світу та еко логічні ор ганізації.

Зовнішнє ко ло фор муєть ся ор ганізаціями, які на зи ва -
ють се бе ан тиг ло балістсь ки ми, але яд ром ру ху та ки ми
не виз на ють ся. Най частіше такі ор ганізації за яв ля ють
про свою бо роть бу з не олібе ралізмом або йо го про я ва -
ми, од нак че рез де які обс та ви ни не вклю чені до ме режі
ан тиг ло балістсь ко го ру ху і не бе руть участі в йо го акціях.
Се ред та ких ор ганізацій найбіль ша кількість те ро рис тич -
них ор ганізацій, які час то про го ло шу ють схожі цілі, але
діють неп рий нят ни ми для яд ра ан тиг ло балістсь ко го ру ху
ме то да ми. Сю ди на ле жать та кож ор ганізації
релігійно�фун да мен талістсь ко го, патріотич но го та
націоналістич но го ха рак те ру, які предс тав ля ють так зва -
ний кон сер ва тивістсь кий ан тиг ло балізм.

Те о ре тич но мож на виділи ти та ке ко ло ор ганізацій,
що на зи ва ють ся у пресі або у на у ковій літе ра турі ан ти -
гло балістсь ки ми, од нак се бе та ки ми не вва жа ють [2,
с. 91].

За род жен ня ан тиг ло балістсь ко го ру ху, на пе ре ко -
нан ня ба гать ох уче них, зу мов ле не комп лек сом чин ників
– об'єктив них і суб'єктив них. 

Ан тиг ло балістські акції, на дум ку ба гать ох
дослідників, мог ли з'яви ти ся тіль ки у виз на че но му
інфор маційно му прос торі, який по чав скла да ти ся пе ре -
важ но в 1990�ті ро ки. Йо го го лов ною відмінністю ста ло
збіль шен ня част ки дис кур су, орієнто ва но го на гло бальні
проб ле ми і кри тич не став лен ня до політи ки світо вих
дер жав, міжу ря до вих ор ганізацій та ТНК. «Саміт Землі»,
який прой шов у 1992 році в Ріо�де�Жа ней ро під егідою
ООН і ку ди бу ли зап ро шені міжна родні гро мадські ор -
ганізації, яв ляв со бою серію кон фе ренцій з проб лем еко -
логії та ста ло го роз вит ку й зафіксу вав цілу низ ку важ ли -
вих тен денцій у гло баль но му дис курсі [5, с. 153]. 

По�пер ше, ши ро ке предс тав ни цт во міжна род них не -
у ря до вих гро мадсь ких ор ганізацій на ць о му саміті
засвідчи ло зрос тан ня зацікав ле ності світо во го співто ва -
ри ст ва у гло баль них проб ле мах. Пи тан ня, які раніше
розг ля да ли ся у до сить вузь ко му колі політиків,
спеціалістів, екс пертів та вче них (Римсь кий клуб), нині
де далі частіше ви но сять на ши ро ке об го во рен ня.

По�дру ге, де далі чіткіше про яв ля ло ся праг нен ня ши -
ро ких кіл на се лен ня різних країн зро зуміти при чи ни
зрос тан ня нес табіль ності у світі.

Ан тиг ло балізм як суспіль но�політич ний рух упер ше
за я вив про се бе 1 січня 1994 ро ку. То го дня в Мек сиці
(штат Чіапас) по ча ло ся озб роєне повс тан ня індіанців.
Во ни за хо пи ли сто ли цю шта ту, інші на се лені пунк ти й оп -
ри люд ни ли свої пла ни нас ту пу на Мехіко [4, с. 385].

Пар ти занські вис ту пи є звич ним яви щем у країнах
Ла тинсь кої Аме ри ки, про те са ме в ць о му ви пад ку повс -
танці, які про го ло си ли се бе Са па ти стсь кою армією
національ но го виз во лен ня – САНВ (на честь се лянсь ко -
го ліде ра Мек си кансь кої ре во люції 1910–1917 років
Еміліано Са па ти), по ча ли ак тивні дії са ме під час на бут тя
чин ності уго ди про віль ну торгівлю у Північній Аме риці
(НАФ ТА). Ця уго да ста ла імпуль сом до лібе ралізації еко -
номіки Мек си ки й інтег рації ринків США, Ка на ди та
Мек си ки. Іно земні ком панії по ча ли справжній нас туп на
землі се лян�індіанців. Вис ту па ю чи про ти та ких дій іно -
зем них ком паній, са па тис ти за я ви ли, що їхні проб ле ми
без по се редньо пов'язані з про це сом не олібе раль ної
гло балізації. 

Се ред інших оз нак ру ху са па тистів вар то заз на чи ти
такі: відсутність праг нен ня за хоп лен ня вла ди, не бу ли
вста нов лені зв'яз ки з політич ни ми партіями, не за хоп лю -
ва ли ма теріальні цінності. За до по мо гою озб роєно го
повс тан ня са па тис ти спро бу ва ли при вер ну ти ува гу гро -
мадсь кості до своєї проб ле ми. Про тест трь ох ти сяч
індіанців бу ло при ду ше но уря до ви ми війсь ка ми, але
повс тан ня Са па ти стсь кої армії національ но го виз во лен -
ня по пра ву мож на вва жа ти по чат ком гло баль но го ру ху
ан тиг ло балістів. Ак тивісти САНВ роз ро би ли но ву стра -
тегію про тес ту – за до по мо гою елект рон ної пош ти до
різних гро мадсь ких ор ганізацій світу во ни над си ла ли
спеціальні елект ронні лис ти, в яких містив ся сиг нал
«SOS» [4, 386].

Іншою ха рак тер ною оз на кою повс тан ня ста ли тісні
міжна родні зв'яз ки се лянсь ко го ру ху з ліви ми ор -
ганізаціями Цент раль ної та Ла тинсь кої Аме ри ки, а та -
кож з ліви ми євро пейсь ки ми ор ганізаціями.

Са ме зав дя ки ць о му вда ло ся ство ри ти гло баль ну ме -
ре жу солідар них груп, які ор ганізо ву ва ли акції про тес ту
про ти дій мек си кансь ко го уря ду по всь о му світі. Влітку
1996 ро ку зно ву з до по мо гою Інтер не ту са па тис ти, які до
то го ча су вже ста ли сим во лом суп ро ти ву гло балізації,
ор ганізу ва ли у штаті Чіапас, у ре зи денції ліде ра САНВ
суб ко ман дан те Мар ко са в Ла ка донсь ко му лісі, на ра ду
більш як трь ох ти сяч ак тивістів та вче них із 42 країн світу
п'яти кон ти нентів. На ць о му зібранні об го во рю ва лись
зав дан ня бо роть би про ти не олібе ралізму у гло баль но му
масш табі. Са ме на цій зустрічі бу ло ство ре но Міжна род -
ну ме ре жу аль тер на тив но го спілку ван ня (INAC –
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

International Network of Alternative Communication), яка
ста ла ос но вою для фор му ван ня чис лен них ор ганізацій,
що підтри му ва ли са па ти стсь кий рух.

Інфор мація про Са па ти стсь ку армію на род но го виз -
во лен ня, ідеї са па тистів ста ли ши ро ко відомі в Європі та
світі здебіль шо го зав дя ки публікаціям ста тей, вис тупів
Мар ко са в ав то ри тет но му євро пейсь ко му ви данні «Le
Monde Diplomatique».

От же, САНВ спра вед ли во вва жаєть ся по пе ред ни ком
ан тиг ло балістсь ко го ру ху. Са ме під час роз вит ку гло -
баль ної ме режі солідар ності із са па тис та ми бу ло ство ре -
но ор ганізації та струк ту ри, які взя ли на се бе ор ганізацію
но вих акцій про тес ту про ти гло балізації.

Чо му повс тан ня у Мек сиці на бу ли та кої зна чу щості?
По�пер ше, це був пер ший вис туп про ти міжна род ної
інтег рації, яку нав'язу ють зго ри без ура ху ван ня об'єктив -
них пе ре пон та точ ки зо ру на се лен ня; по�дру ге, нез ва -
жа ю чи на те, що ан тиг ло балісти не сприй ня ли зап ро по -
но ва них ліде ром САНВ Мар ко сом ме тодів бо роть би, він
відіграв ве ли ку роль як іде о лог ан тиг ло балізму;
по�третє, са па ти стсь ке повс тан ня ста ло кла сич ним прик -
ла дом ме ре же вої війни [2, с. 128].

Між 1997 та 1999 ро ка ми пе ре важ но в Європі відбу -
ва ли ся події, які підго ту ва ли ство рен ня справді гло баль -
ної ме режі про тив ників не олібе раль ної гло балізації.

Од ним із ка таліза торів цих подій ста ла зрос та ю ча
роль ТНК у світі. Вар то заз на чи ти, що ста нов лен ня ТНК як
пов ноп рав но го учас ни ка світо політич ної взаємодії по ча -
ло ся до сить дав но – з істо рич ної точ ки зо ру го во ри ти
про це мож на при наймні з по чат ку ХХ століття. Справді
но ви ми нап рикінці ХХ століття ста ли ті мож ли вості
політич но го впли ву, які відкри лись для ТНК з пог ля ду
впли ву на нор ми ре гу лю ван ня еко номічних про цесів у
справді гло баль но му масш табі – пе ре дусім зав дя ки кра -
ху соціалістич но го бло ку з йо го іде о логічним неп рий нят -
тям ТНК та пе ре хо ду біль шості країн, що роз ви ва ють ся,
від політи ки об ме жу валь но го ре гу лю ван ня пря мих іно -
зем них інвес тицій до політи ки їх ак тив но го за лу чен ня [8,
с. 245].

Зрос тан ня ролі ан тиг ло балістсь ких ор ганізацій у
світовій політиці приз ве ло до різко го по си лен ня ува ги до
еко логічних і гу манітар них ас пектів діяль ності ТНК.
Діяльність транс національ них бізнес�струк тур, на дум ку
ан тиг ло балістів, вхо дить у су пе речність з інте ре са ми за -
хис ту прав лю ди ни, нав ко лишнь о го се ре до ви ща, куль -
тур но го різно маніття та осо бис тої сво бо ди. Як ска за ла
провідна ав тор ка�ан тиг ло балістка, ка надсь ка жур -
налістка На омі Кляйн у своїй ро боті «NO LOGO. Лю ди
про ти брендів» по слідах кросівок ком панії Nike зацікав -
лені лю ди дійшли до експлу а та торсь ких по тогінних цехів
у В'єтнамі; мініатюрні прик ра си Барбі при ве ли слідо питів
на Су мат ру, де ви ко рис то вуєть ся ди тя ча пра ця; па ке ти ки
ка ви Лат те від Starbucks – на роз пе чені ка вові план тації
Гва те ма ли, а наф та Shell – у за ва лені відхо да ми бідні се -
ла в дельті річки Нігер [7, с. 16]. 

Так, здебіль шо го зав дя ки зу сил лям ан тиг ло балістсь -
ких ор ганізацій еко логічно го та гу манітар но го нап ря му
1998 ро ку бу ло зірва но підпи сан ня Ба га тос то рон ньої
інвес тиційної уго ди (Multilateral Agreement on
Investment, MAI), за прий нят тя якої вис ту па ли ве ликі
ТНК. Од ним з ос нов них зви ну ва чень ан тиг ло балістів на
ад ре су цієї уго ди ста ла зак ри та схе ма її роз роб ки, зав дя -
ки чо му ос новні її по ло жен ня дов гий час за ли ша ли ся
при хо ва ни ми від гро мадсь кості. По ча ток пе ре го ворів
сто сов но MAI 1995 року у ЗМІ прак тич но не
висвітлювався, од нак на по чат ку 1997�го стар ту ва ла ве -
ли ка кам панія про тес ту, до якої бу ло за лу че но по над 50
спеціалізо ва них сайтів і більш як 200 інфор маційних
агентств. Опо нен ти MAI при вер ну ли ува гу гро мадсь кості
до то го, що про ект уго ди пе ред ба чав серйозні об ме жен -
ня на про ве ден ня національ ни ми дер жа ва ми політи ки

ре гу лю ван ня іно зем них інвес тицій. Зок ре ма, кри ти ку ва -
ли трак ту ван ня по нят тя «об ме жен ня прав інвес то ра», яке
да ва ло мож ливість розг ля да ти як «об ме жен ня» прак тич -
но будь�яке рішен ня дер жав, спря мо ва не на підви щен ня
еко логічних, тру до вих і соціаль них стан дартів. Крім то го,
по ло жен ня про не ди ск римінацію інвес торів уне мож лив -
лю ва ли ви ко рис тан ня бой ко ту інвес тицій як інстру мент
впли ву на країни, в яких по ру шу ють пра ва лю ди ни. Як
заз на чив один з ак тивістів ан тиг ло балістсь ко го ру ху,
«як би MAI бу ло прий ня то раніше, то в Півден но�Аф ри -
канській Рес публіці до сь о годні пра вив би апар теїд, а
Нель сон Ман де ла сидів би у в'яз ниці» [7, с. 247].

Кам панія про ти MAI, у ході якої бу ло оп ри люд не но
под ро биці пе ре го ворів, які раніше вва жа ли ся технічни -
ми та неціка ви ми, ста ла од ним з пер ших успішних прик -
ладів про тис то ян ня інте ре сам ТНК з бо ку ан тиг ло балістів
на міжна родній арені.

Іншим прик ла дом діяль ності ан тиг ло балістів нап -
рикінці 90�х років ХХ століття ста ла діяльність ор ганізації
PGA. PGA – «People's Global Action» – ме ре же ва ор -
ганізація но во го ти пу, яка відігра ла роль ка таліза то ра ру -
ху, зго дом наз ва но го жур наліста ми «ан тиг ло баліст -
ським», ор ганізу ва ла про тя гом 1998–1999 рр. серію
акцій про тес ту про ти СОТ у Же неві та Бірмінгемі. 18 черв -
ня 1998 ро ку од но час но у 40 країнах світу відбув ся
зініційо ва ний PGA «Всесвітній кар на вал про ти
капіталізму». Акція до ве ла ви со кий ступінь ефек тив ності
ме ре же вої ко ор ди нації політич них дій ор ганізацій, якій
вхо дять до PGA.

Пер шою міжна род ною ве ли кою акцією про тес ту ан -
тиг ло балістів вва жаєть ся вис туп аме ри кансь кої мо лоді в
лис то паді 1999 ро ку в м. Сіетлі (США), об ра но му для
про ве ден ня кон фе ренції міністрів країн–учас ниць СОТ.
Акції про тес ту роз по ча ли ся на зак лик профспілок
(АФТ�КПП) та не у ря до вих ор ганізацій («На род за спра -
вед ли ву торгівлю / Ме ре жа опо зиції СОТ» та «Спіль но та
пря мих дій»). Ті про тес ти зібра ли більш як 50 ти сяч лю -
дей із 55 країн світу і суп ро вод жу ва лись су тич ка ми з
поліцією, акціями на сил ля та ван далізму. Жур налісти
спра вед ли во ох рес ти ли ці події «бит вою за Сіетл».

30 лис то па да 1999 ро ку, в пер ший день акції, де мо н -
стран ти змог ли заб ло ку ва ти ву лиці й зірва ти відкрит тя
сесії СОТ, не про пус тив ши ні Ге не раль но го сек ре та ря
ООН, ні дер жав но го сек ре та ря США. Профспілка
АФТ�КПП на чолі із Д. Суіні ор ганізу ва ла си дя чий страйк.
До де мо н странтів приєдна ли ся па рафіяни ме то ди стсь кої
церк ви. Нав ко ло го те лю «Ше ра тон» по ча ли ся су тич ки
де мо н странтів із поліцією, яка ви ко рис та ла во до ме ти,
плас ти кові кулі та сль о зогінний газ. Нас туп но го дня в
місті бу ло зап ро вад же но надз ви чай ний стан, сесію СОТ
відкри ли, але су тич ки, що три ва ли, приз ве ли до су пе ре -
чок се ред учас ників сесії. Кіль ка со тень учас ників де мо -
н страцій бу ло за ареш то ва но, що приз ве ло до пе -
реміщен ня ува ги пре си на жорс токість дій поліції. Пот ре -
ба в ко ор ди нації дій і ро бо ти зі ЗМІ в нед ружнь о му се ре -
до вищі Сіет ла приз ве ла до по я ви од но го з найбіль ших
ан тиг ло баліст ських про ектів – ме режі не за леж них
інфор маційних агенцій Індімедіа, які про тя гом 2000 ро ку
бу ло ство ре но більш як у 50 країнах світу, зок ре ма і в Ук -
раїні.

Зреш тою про тес ту валь ни кам уда ло ся зірва ти зап ла -
но ва ний захід СОТ, на яко му не бу ло ук ла де но жод ної
ве ли кої уго ди. Од но час но з'явив ся міф про ан тиг ло -
балістів як хуліганів, які гром лять вітри ни та б'ють ся з
поліцією. Відбу лось про те ст не на род жен ня ан тиг ло -
балізму: на род жен ня міфа та брен да суп ро ти ву не олібе -
ральній гло балізації з хулігансь ким об лич чям [2, с. 101].
Відтоді всі зустрічі, на ра ди, кон фе ренції, саміти предс -
тав ників провідних країн світу, міжна род них інсти тутів та
ус та нов, які ма ють гло баль ний вплив, суп ро вод жу ють ся
акціями про тес ту [4, с. 387].
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Після «бит ви в Сіетлі» те лег ля дачі спос теріга ли схожі
сце ни в Ґете борзі і Да восі, у Ва ши нг тоні й Празі, у Кве бе -
ку й Ніцці, в Ге нуї та Брюс селі.

По ча ток діяль ності ан тиг ло балістів у Європі призвів
до транс фор мації ру ху. Са ме в Європі ан тиг ло балістські
акції про тес ту на бу ва ють по�спра вжнь о му інтер -
національ но го ха рак те ру. Так, у ве ресні 2000 ро ку у
Празі (Чесь ка Рес публіка) Світо вий банк та МВФ зап ла -
ну ва ли про ве ден ня своєї щорічної зустрічі. В акціях, ор -
ганізо ва них про ти цієї зустрічі, взя ли участь предс тав ни -
ки ба гать ох національ нос тей, се ред них тур ки, німці,
гре ки, іспанці, по ля ки, бас ки, кур ди та інші. Вар то заз на -
чи ти, що са ме в Празі ос та точ но бу ло виз на че но так ти ку
про те ст них рухів: зрив за ходів міжна род них ор ганізацій,
зустрічей уря довців різних країн, бло ка да будівель, в
яких зап ла но ва но про ве ден ня та ких за ходів, то що. Са ме
опи сані дії до ве ли свою ефек тивність, хо ча во ни не вик -
лю ча ли де які еле мен ти на сил ля. Са ме то му сь о годні
міжна родні кон фе ренції, саміти з учас тю пер ших осіб
дер жав про во дять ся із зас то су ван ням безп ре це де нт них
за ходів без пе ки (цілко ви та ізо ляція місця про ве ден ня від
зовнішнь о го дос ту пу, ве ли чез на кількість поліцейсь ких
та війсь ко вих то що).

У липні 2001 ро ку в м. Ге нуї (Італійсь ка Рес публіка)
про хо ди ла чер го ва зустріч країн «ве ли кої» вісімки. Цей
захід при вер нув ува гу ан тиг ло балістів: до Ге нуї з'їха ло ся
від 200 до 300 ти сяч ак тивістів. Виз на чаль но, що са ме в
Ге нуї в акціях про тес ту впер ше взя ли участь де ле гації з
Ук раїни та Росії (за га лом 44 осо би) [4, с. 387].

Спо чат ку акції в Ге нуї ма ли мир ний ха рак тер і зво ди -
ли ся до відкри тих дис кусій (та ких, як «Гло балізація і
труд», «Конт роль над фінан са ми») та ма со вих маніфес -
тацій, які на га ду ва ли на родні гу лян ня. Але екстремісти й
анархісти, які приєдна лись до про тес ту валь ників, спри я -
ли ор ганізації без по рядків та пог ромів. У Ге нуї акції ан -
тиг ло балістів цілком зать ма ри ли те ми зустрічі, особ ли во
після смерті під час про ве ден ня ан тиг ло балістсь ких акцій
– від поліцейсь кої кулі за ги нув син місце во го
профспілко во го ак тивіста Аньєлі [2, с. 101].

У бе резні 2002 ро ку під час про ве ден ня саміту Євро -
пейсь ко го Со ю зу в Бар се лоні (Іспанія) зібра лась ре ко рд -
на кількість ан тиг ло балістів – більш як 500 ти сяч осіб.
Зго дом ціла низ ка бурх ли вих акцій про тес ту про ко ти -
лась Бельгією, Угор щи ною, Німеч чи ною, Поль щею,
Іспанією, Мек си кою та інши ми країна ми й міста ми світу.

Ціка вим про я вом ан тиг ло балістсь ко го ру ху є
Всесвітній соціаль ний фо рум (ВСФ) – міжна род на
зустріч, що про во дить ся щорічно на про ти ва гу
Всесвітнь о му еко номічно му фо ру му в Да восі і об'єднує
ак тивістів ба гать ох соціаль них рухів з усь о го світу, які
вис ту па ють про ти гло балізації як та кої або шу ка ють аль -
тер на ти ву про по но ваній не олібе ралізмом мо делі гло -
балізації [3].

На ВСФ зустріча ють ся предс тав ни ки ан тиг ло -
балістсь ко го ру ху, «зе лені», ак тивісти сту де нтсь ких та
жіно чих рухів, учас ни ки ба гать ох інших соціаль них рухів
і не у ря до вих ор ганізацій. Зустрічі відбу ва ють ся у фор -
маті семінарів, дис кусій, де мо н страцій, акцій. Го ловні їх
цілі – бо роть ба за де мок ратію «зни зу», за по до лан ня
експлу а тації в країнах треть о го світу; за розв'язан ня еко -
логічних проб лем, роз ши рен ня мож ли вос тей освіти і
всебічно го роз вит ку лю ди ни. Ос нов ни ми прин ци па ми
про ве ден ня ВСФ є відкритість, де мок ра тичність, дис -
кусійність. Кількість учас ників ВСФ, які приїжджа ють з
усь о го світу, що ро ку зрос тає і вже пе ре ви щує циф ру в
100 ти сяч осіб.

Пер ший Всесвітній соціаль ний фо рум про хо див у
місті Пор ту�Алегрі у Бра зилії з 25 по 30 січня 2001 ро ку.
Дру гий ВСФ та кож про хо див у Пор ту�Алегрі з 31 січня по
5 лю то го 2002�го. В Пор ту�Алегрі в січні 2003 ро ку відбу -
вав ся і третій ВСФ. Чет вер тий ВСФ про хо див в Індії в

місті Мум баї з 16 по 21 січня 2004�го. П'ятий ВСФ зно ву
прий мав Пор ту�Алегрі з 25 по 31 січня 2005 ро ку. Шос -
тий ВСФ про во дить ся в кіль кох місцях і з пев ни ми інтер -
ва ла ми в часі. У січні 2006 ро ку фо рум прой шов у Ка ра -
касі (Ве не су е ла) і Ба ма ко (Малі), а в бе резні ць о го ж ро -
ку – в Ка рачі (Па кис тан). 

У січні 2007�го в Най робі в Кенії про хо див сь о мий
ВСФ. Вось мий ВСФ у 2008 році не відбув ся. Замість нь о -
го 26 січня бу ло ор ганізо ва но Гло баль ний день дій. То го
дня акції пройш ли в ба гать ох країнах світу. 

Дев'ятий ВСФ про хо див у місті Бе лен, роз та шо ва но -
му в лісах річки Ама зон ки в Бра зилії, з 27 січня по 1 лю то -
го 2009�го. 

Крім ВСФ, ор ганізо ву ють безліч соціаль них фо румів
на регіональ но му рівні. З 2002 ро ку ре гу ляр но про во -
дять ся євро пейські соціальні фо ру ми. У 2003�му відбув -
ся пер ший, по ки що єди ний, Азіатсь кий соціаль ний фо -
рум. У 2005�му прой шов та кож по ки що єди ний Се ред -
зем но морсь кий соціаль ний фо рум. З 2001�го ре гу ляр но
про во дить ся Півден но аф ри кансь кий соціаль ний фо рум. 

Та кож у де я ких країнах про во дять ся національні та
ло кальні соціальні фо ру ми: Італійсь кий соціаль ний фо -
рум, Індійсь кий соціаль ний фо рум, Бос тонсь кий
соціаль ний фо рум, Лівер пульсь кий соціаль ний фо рум,
Соціаль ний фо рум США, Ук раїнсь кий соціаль ний фо -
рум, Соціаль ний фо рум Біло русі, Росії.

Тож вар то заз на чи ти, що ан тиг ло балістсь кий рух,
який має ве ли ку кількість течій, має свою історію фор му -
ван ня та роз вит ку. Хиб на дум ка про дест рук тивність усіх
дій ан тиг ло балістсь ких ор ганізацій. Ду же час то з вуст ан -
тиг ло балістів лу нає до сить спра вед ли ва кри ти ка су час -
ної мо делі не олібе раль ної гло балізації. До цих ду мок
прис лу ха ють ся, на них зва жа ють. Та як що та ко го по ро -
зуміння не вдаєть ся до сяг ти, ан тиг ло балісти ви ко рис то -
ву ють за со би, які мо жуть при му си ти їх по чу ти. За га лом
вар то заз на чи ти, що ан тиг ло балістсь кий рух як су час ний
суспіль но�політич ний про цес є невід'ємною час ти ною су -
час ної політич ної дійсності.
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