
Extinction Rebellion обявява целенасочена, мирна Вълна на акции 
срещу корпорациите и политиката в Берлин през Май

Берлин,  23.01.2020  -  Extinction  Rebellion Германия  планира  блокади  с
хиляди протестиращи из цялата столица на Германия с начало 4-ти май.
Многобройните акции на гражданско неподчинение ще са адресирани към
правителството на федералната република,  министерствата,  офисите на
лоби организациите и централите на корпорациите.

„Ние пак сме тук, защото 2020 е решаващата година, в която политиката
трябва най-накрая да вземе жизнено необходимите решения за овладяване
на климатичната катастрофа и колапса на екосистемите,“ казва Анемари
Боцки от медийния екип на XR.

„С  целенасочени,  мирни  акции,  ние  ще  увеличим  натискът  върху
правителството.  Не приемаме и занапред,  едно малцинство  движено от
жажда за власт и пари да разрушава бъдещето на всички,“ казва Боцки.

Вълната от бунтове на Extinction Rebellion ще се проведе две седмици след
Глобалната климатична стачка на Fridays for Future na 24-ти април. Берлин
бе  отново  избран  за  цел  на  блокадите,  тъй  като  там  е  седалището  на
федералното  правителство,  както  и  на  множество  лобистки  групи  и
корпорации.  Всички  те  продължават  да  предотвратяват  жизнено
необходимите мерки за опазване на климата.

„Германия, като третата най-богата страна в света, продължава да бяга от
глобалната си отговорност.  Ние изискваме голямо гражданско събрание,
което да изготви план как да станем климатично неутрални до 2025 и още
днес  да  подкрепим  засегнатите.  Богатите  индустриални  държави  имат
историческата отговорност да намалят емисиите си по-бързо от засегнати
и бедни страни от световния юг“ казва Тино Пфаф от медийния екип на XR.

„Този път очакваме три пъти повече участници във Вълната от бунтове в
Берлин  в  сравнение  с  акциите  от  миналия  октомври.  Мирни,  но
непоколебими,  ние  ще  парализираме  Берлин  за  една  седмица.  Нашето
искане  е  искане  на  цялото  човечество,  което  не  може  повече  да  бъде
игнорирано“ казва Пфаф. 

Все  повече  хора  се  присъединяват  към  Extinction  Rebellion.  Движението
вече  наброява  над  130  местни  групи  в  Германия,  с  около  20  000
активист/ки. В световен план, движението е вече активно в 72 страни на 6
континента.  С  около  200  000  бунтари  по  света  в  момента,  Extinction
Rebellion расте постоянно и набира важност особено в страни от световния
юг.

„Дъщеря ми е на 4 години. 2050 ще е на 34 и ще живее в един съвсем друг
свят.  Как  ще изглежда този  свят  не  решава тя.  Това решаваме ние.  Аз
участвам в  Extinction Rebellion именно за да може дъщеря ми да живее в
едно бъдеще без  постоянни  хуманитарни кризи.“  споделя  Ан Рап  на 31
години от Ленгенфелд.



За да може още повече да засили прехода към устойчивост  през 2020,
Extinction  Rebellion работи  заедно с  други организации от  гражданското
общество и борещи се за климатична справедливост, както на локално и
национално, така и на ниво ЕС.

Акциите в Берлин са само началото. През лятото, акции координирани на
ниво ЕС ще бъдат разгърнати из целия континент.  Extinction Rebellion ще
увеличава  натиска  докато  политиката  най-после  вземе  необходимите
решения,  за  да  спре  климатичната  криза  и  унищожението  на
екосистемите. 

2020 е решаваща за бъдещето на човечеството. 
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За допълнителни въпроси пишете на presse@extinctionrebellion.de. 
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