++ Extinction Rebellion zapowiada w maju falę celowych i bezprzemocowych akcji w Berlinie skierowanych przeciwko gospodarce i polityce
Berlin 23.01.2020 - Extinction Rebellion (XR) Deutschland planuje w całej
stolicy od 4. maja blokady z udziałem tysięcy osób. Liczne akcje bezprzemocowego nieposłuszeństwa obywatelskiego będą skierowane do rządu,
ministerstw, biur lobbyistycznych i centrali przedsiębiorstw.
“Wracamy, bo rok 2020 jest rokiem decydującym, rok w którym politycy będą
musieli podjąć decyzje konieczne do przeżycia, aby zatrzymać nam grożącą
katastrofę klimatyczną i załamanie systemów ekologicznych,” mówi Annemarie
Botzki z zespołu prasowego XR.
“Celowymi i bezprzemocowymi akcjami zwiększymy nacisk na rząd i przedsiębiorstwa. Nie będziemy dalej tolerwać, aby mniejszość zmotywowana żądzą
władzy i zysku niszczyła przyszłość większości,” mówi Botzki.
Fala rebelii grupy Extinction Rebellion odbędzie się dwa tygodnie po globalnym streiku FridaysForFuture, 24. kwietnia. Celem blokad będzie i tym
razem Berlin, ze względu na siedzibę rządu jak i licznych grup lobbyistycznych i przedsiębiorstw. To oni razem blokują rozwój ważnej dla przeżycia ochrony klimatu.
“Państwo niemieckie jako trzecie z najbogatszych państw na świecie uchyla się od
odpowiedzialności globalnej. Żądamy Panelu Obywatelskiego którego zadaniem
będzie wypracowanie rozwiązań, aby osiągnąć emisję zerową CO2 netto do roku
2025, i decyzji w jaki sposób dopomóc tym którzy już teraz są ofiarami zmian klimatycznych. To bogate i gospodarczo daleko rozwinięte kraje mają historyczną
odpowiedzialność obniżenia emisji szybciej niż biedniejsze kraje globalnego południa,” mówi Tino Pfaff z zespołu prasowego XR.
“Liczymy się z udziałem trzykrotnie większej ilości uczestników w fali rebelii niż w
październiku ostatniego roku w Berlinie. Bez przemocy ale stanowczo sparaliżujemy Berlin przez tydzień. Nasza sprawa jest sprawą całej ludzkości i nie można jej
dalej ignorować,” tak Pfaff.
Coraz więcej osób przyłącza się do grupy Extinction Rebellion. Ruch ten
ma już ponad 130 grup lokalnych w Niemczech, razem około 20.000 aktywistów. W skali śwatowej ruch ten składa się z aktywistów w 72 krajach
nach sześciu kontynentach. Licząc około 200.000 rebeliantów na całym
świecie Extinction Rebellion rośnie ciągle i ma coraz większe znaczenie
zwłaszcza dla krajów globalnego południa.
“Moja córka ma 4 lata. W roku 2050 będzie miała 34 lata i będzie żyła w całkiem
innym świecie. To nie ona decyduje jak ten jej świat będzie wyglądał. To my o tym
decydujemy. Właśnie dlatego przyłączyłam się do Extinction Rebellion, po to żeby
moja córka miała szanse na przyszłość bez trwałych kryzysów humanitarnych,”
mówi Ann Rapp, lat 31 z Lengenfeld.
Extinction Rebellion zawiera aktualnie sojusze z innymi grupami 1

lokalnymi, niemieckimi i europejskimi - w ruchu sprawiedliwości klimatycznej i innymi ruchami społecznymi aby w roku 2020 posunąć na przód
transformację klimatyczną. Akcje w Berlinie są tylko początkiem. W lecie
zkoordynowane akcje na poziomie UE rozszerzą się na cały kontynent.
Extinction Rebellion będzie tak długo zwiększaść naćisk, aż polityka
wreszcie podejmie konieczne decyzje, aby zatrzymać kryzys klimatyczny
i niszczenie systemów ekologicznych.
Rok 2020 jest dla przyszłości ludzkości rokiem decydującym.
Kontakty prasowe
Tino Pfaff: 0177 801 1774
Annemarie Botzki: 0176 578 23 898
mail: presse@extinctionrebellion.de

2

