Yok Oluş İsyanı !
Mayıs ayında Berlin'de iş dünyası ve politikalara karşı ve barışçıl bir eylem dalgası duyurdu.
Berlin 23.01.2020
Yok Oluş İsyanı, 4 Mayıs'tan itibaren başkentte, binlerce kişinin katılımıyla bir dizi blokaj planlıyor.
Sivil itaatsizliğin sayısız eylemi, federal hükümeti, bakanlıkları, lobi ofislerini ve şirket merkezini
hedef alacaktır.
XR basın ekibinden Annemarie Botzki, "Geri döneceğiz çünkü 2020 politikacıların, yaklaşmakta olan
iklim felaketini ve ekosistemlerin çöküşünü durdurmak için ve hayatta kalma kararları almaları
gereken çok önemli bir yıl," dedi.
Botzki “Amacımız, barışçıl eylemlerle hükümet ve şirketler üzerindeki baskıyı artırmaktır. Zira, bir
avuç güç ve kâr çıkar çevrelerinin herkesin geleceğini yok etmesini kabul etmiyoruz,” diyor.
Yok oluş İsyanı, İsyan dalgası, 24 Nisan'dan sonraki Küresel Cuma Grev günlerinden iki hafta sonra
gerçekleşecek. Abluka hedefi olarak Berlin tekrar seçildi, çünkü Berlin federal hükümetin yanı sıra
birçok lobi grubu ve iş dünyasının merkez üssü. Hepsi, yaşamsal olan iklim koruma tedbirlerini
önlemeye devam ediyor.
XR Basın ekibinden Tino Pfaff “Dünyanın en zengin üçüncü ülkesi olan Almanya, küresel
sorumluluğunu ihmal ediyor. 2025 yılına kadar, iklime etkileri bakımından tedbirel önerimleri ve
etkilenenleri nasıl destekleyebileceğimize dair bir vatandaş meclisi çağrısı yapıyoruz. Çünkü zengin
sanayileşmiş ülkeler halihazırda, emisyonlar açısından güney küre'de etkilenen ve daha fakir
ülkelerden daha hızlı azaltma konusunda tarihi bir sorumluluğa sahipler,” diyerek ekledi
“Geçen Ekim'den üç kat daha fazla insanın Berlin'deki isyan dalgasına katılımını bekliyoruz. Berlin'i
bir hafta boyunca barışçıl ama kararlı bir şekilde felç edeceğiz. Endişemiz insanlık meselesidir ve göz
ardı edilemez,”dedi.
Giderek daha fazla insan Yok Oluş İsyanı'na katılıyor. Hareket şimdi 130 birimin üzerinde
yapılanmıştır.
Almanya'daki yerel gruplar toplamda yaklaşık 20.000 aktivist çalışmaktadır. Hareket, dünya çapında
altı kıtada 72 ülkede aktiftir. Yaklaşık 200.000 isyancı ile: dünya çapında, yok oluş isyanı istikrarlı bir
şekilde büyüyor ve özellikle güney küre ülkelerde giderek daha önemli hale geliyor.
“Kızım 4 yaşında. 2050'de 34 yaşında olacak ve tamamen farklı bir dünyada yaşayacak. Bu dünyanın
nasıl görüneceğine karar vermez. Biz buna karar veriyoruz. Bu yüzden Nesil İsyanı ile birlikteyim,
böylece kızım kalıcı insani krizler olmadan bir geleceğe sahip olabilir,”diyor Lengenfeld'den 31
yaşındaki Ann Rapp.
Yok oluş İsyanı, 2020 yılında iklim değişikliğini daha da ilerletmek için şu anda yerel, ülke çapında ve
AB düzeyinde diğer aktörlerle ittifaklar kuruyor: iklim için adalet hareketi ve yerleşik sivil toplum
içinde.
Berlin'deki eylemler sadece başlangıç. AB genelinde kıtadaki koordineli eylemler bu yaz
genişletilecek. Yok olma isyanı, politikacılar nihayet iklim krizini ve ekosistemlerin yok edilmesini
durdurmak için gerekli kararları alana kadar baskıyı artıracak.
2020 yılı insanlığın geleceği için çok önemlidir.
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