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24 Eylül’de Almanya’nn 300’den fazla bölgesinde 
çevre tahribatna karş on binlerce insan sokaklara 
çkyor.  
 
‘Daha iyi bir dünya mümkündür, çevrenin korunmas, iklim kri-
zinin çözülmesi, insanlğn geleceğini çok yakndan ilgilendi-
riyor. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya brakmak, 
bugün harekete geçersek mümkün olabilir. Bunun için 24 Ey-
lül’de hepimiz iklim için sokaklardayz.’ çağrsyla 
gerçekleşecek eylemleri gençlerin oluşturduğu FFF (Friday 
For Future) Almanya grubu örgütlüyor. Eylemi birçok kurum 
ve kuruluş, sendikalar, çevre örgütleri ve Demokratik İşçi Der-
nekleri Federasyonu olarak biz de destekliyoruz.  
 
‘Doğal afetler’ yaşam alanlarn yok ediyor! 
Son dönemlerde, sel-yangn-kuraklk- gibi afetler dünyann 
değişik alanlarnda daha sk yaşanmaya başlad. Bu sene Ak-
deniz ülkelerinde yaşanan yangnlar, Almanya’da yaşanan sel 
felaketi bir kez daha gösterdi ki, acil önlem alnmazsa milyon-
larca canlnn ve insann yaşam alanlarnn korunmas mümkün 
olmayacaktr. İklim ve çevre konusunda çalşma sürdüren 
bilim adamlar, dünyann snmasnn 1,5 dereceyi aşmas ha-
linde, bugün dünyada yaşanabilir alanlarn üçte birinin yok 
olacağn, 2 milyardan fazla insann yerini yurdunu 
kaybedeceğini söylüyorlar.  
 
Çevre tahribatnn ve iklim krizinin sorumlusu 
büyük tekellerdir! 
İklimin mevsimlere göre değişmesinin, dünyann ssnn yük-
selmesinin en önemli nedenlerinden biri atmosfere braklan 
(sera gaz) CO2  gaz. Bugün dünya genelinde üretilen CO2 
gaznn yüzde 70’i dünyann 100 büyük enerji tekeli tarafndan 
üretiliyor. Bunlara ek olarak, daha fazla kar amacna  esasna 
dayal olarak gündeme gelen, konut, tarm, ulaşm 
politikalarnn çevreyi koruma amacndan uzak olmas, yeralt 

ve yer üstü kaynaklarnn yağmalanmas, dünyay her gün 
biraz daha yaşanamaz duruma getirmektedir. Tahribatn be-
deli de emekçilere değil çevreyi asl kirleten tekellere kesil-
meli,  doğay ve iklimi gözeten politikalar uygulanmaldr.  
 
Tekellerin çkar için politika yapan partilere      
oy yok! 
26 Eylül’de yaplacak seçimlerin en önemli konularndan birisi 
çevre ve iklim sorunu. CDU/CSU ve SPD hükümetinin bu dö-
nemde almş olduğu kararlar, iklim krizinin önlenmesi için çok 
yetersiz olmasna rağmen, yeniden iktidar olduklarnda bu so-
runa çözüm bulacaklarn vaadetmeleri inandrc olamaz. Baz 
partiler ise iklim krizinin faturasn, çevreyi kirletenlere değil, 
CO2 vergisini artrarak, benzin ve gaz yatlarn yükselterek 
halka kesmeye çalşyorlar. Bugün bile yükselen benzin 
yatlar, milyonlarca insann yoksullaşmasna, yaşam 
koşullarnn kötüleşmesine neden oldu. İklim krizinin engel-
lenmesi için, acil yenilenebilir enerji yaygnlaşmal, ancak 
bunun faturasn halk değil, zenginler ödemelidir. Bu seçim-
lerde çevre tahribatna dur diyecek, ortaya çkan faturann 
halka kesilmesine karş olan partileri ve adaylar destekleye-
lim.  
 
24 Eylül eylemine katlalm! 
Çevre tahribatnn durdurulmas ve iklim krizinin çözülmesi 
bugün harekete geçersek mümkün olabilir. Çok aznlk bir gru-
bun, daha fazla kar elde etmesi için, dünyann tahrip edilme-
sine seyirci kalmayalm. İnsanca bir yaşam, bask ve 
sömürünün olmadğ, rkç-ayrmc politikalarn son bulduğu 
bir gelecek, doğaya sahip çkmakla, doğay tahrip eden ser-
maye sahiplerine ve bunlar için politika yapan partilere karş 
çkmakla mümkün olabilir.  
Herkesi, 24 Eylül günü  Almanya’nn 300 şehrinde yaplacak 
olan eylemlere katlmaya, doğann korunmas için birleşmeye 
çağryoruz! 
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