
 

Extinction Rebellion anoncas direktitan, pacan ondon de agado kontraŭ la ekonomio kaj

Politiko en Berlino en majo
 

Berlino 23.01.2020 - Extinction Rebellion Germanio, Ribelo kontrau Formorto, planas kun miloj 
da homoj de la 4-a de majo

blokadoj tra la tuta ĉefurbo. La multnombraj agoj de civila malobeo celos

al la federacia registaro, ministerioj, lobiistaj oficejoj kaj kompaniaj ĉefsidejoj.
 

"Ni revenos, ĉar 2020 estas la jaro en kiu finfine politiko devas fari la necesajn decidojn

por postvivado, kontraŭ la klimata katastrofo kaj por la "haltigu la kolapson de ekosistemoj", diras 
Annemarie Botzki, de la gazetara teamo de XR.
 

"Per direktitajn, pacajn agadojn ni plialtigos la prenon al la registaron kaj entreprenojn.
Ĉar ni ne plu akceptas la fakton, ke nur malmultaj pro povajnn kaj profitajn interesojn

"detruas ĉiun estonteconde ĉiuj," diras Botzki.
 

La ondo de ribelo de Extinction Rebellion ekos du semajnojn post la Fridays for Future Global 
Strike, (la tutmonda striko de la movado Vendredoj por Estonteco)

kiu okazos la 24an de aprilo. La blokadcelo Berlino estis elektita denove ĉar Berlino estas la sidejo
de la federacia registaro, same kiel de multaj lobigrupoj kaj komercaj kompanioj. Ĉiuj ili

daŭre malhelpas al laesencan klimatan protekton.
 

"Kiel la tria plej riĉa lando en la mondo, Germanio hzitas transpreni sian tutmondan respondecon. 
Ni postulas asembleon de civitanoj por prilabori, kiel ni fariĝos klimata neŭtrala antaŭ 2025 kaj

povas jam subteni la koncernantoj. Ĉar riĉaj industriŝtatoj havas la historian respondecon redukti 
emisiojn pli rapide ol tiuj jam koncernataj kaj pli malriĉaj ŝtatoj de la tutmonda sudo, ”diras Tino 
Pfaff, de la XR-gazetara teamo.

 

"Ni atendas trioble pli da homoj ol pasintan oktobron por aliĝi al la ondo de ribelo en Berlino. Ni 
paralizos Berlinon dum unu semajno pace sed rezolute.

Nia peto estas peto de la homaro kaj ne povas plu esti ignorataj, "diris Pfaff.
 

Pli kaj pli multaj homoj aliĝas al Extinction Rebellion. La movado nun nombras pli ol 130

lokaj grupoj en Germanio, kun ĉirkaŭ 20.000 aktivuloj. Tutmonde, la movado estas jam en 72

ŝtatoj aktivaj sur ses kontinentoj. Kun ĉirkaŭ 200.000 ribelantoj: Formorto kreskas tutmonde



Ribelo konstante kreskas kaj gravas eĉ pli en landoj de la tutmonda sudo.
 

"Mia filino havas 4 jarojn. En 2050 ŝi havos 34 jarojn kaj vivos en tute alia mondo.

Ri ne mem decidas kiel aspektos tiu mondo. Ni decidas tion. Ĝuste tial mi estas

ĉe Extinction Rebellion por ke mia filino havas estontecon sen permanentaj humanaj krizoj

", Diris Ann Rapp, 31-jara, de Lengenfeld.
 

Extinction Rebellion nuntempe formas aliancojn ĉe lokaj, ŝtataj, kaj EU-niveloj aliaj aktivuloj: ene
de la klimatjusteca movado kaj la establita civila socio por plu progresigi la politikan klimatan 
ŝanĝon en 2020.

La agadoj en Berlino estas nur la komenco. En la tuta EUokazos kunordigitaj agadoj en somero, 
disetendigita tra la kontinento. Extinction Rebellion altigos la premon ĝis politiko finfine faras la 
necesajn decidojn pri la klimata krizo kaj la haltigos la detruon de la ekosistemoj.

La jaro 2020 estas kerna por la estonteco de la homaro.
 

gazetaraj kontaktoj

Tino Pfaff: 0177 801 1774

Annemarie Botzki: 0176 578 23 898

Por demandoj, bonvolu kontakti presse@extinctionrebellion.de
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