
++  Рух  »Extinction  Rebellion« повідомлює  про  цілеспрямовану,  мирну  хвилю  акцій
проти господарства та політики у травні в Берліні ++

Берлін,  23.01.2020 —  Рух  Extinction  Rebellion  Deutschland  (“Повстання  проти  вимирання
Німеччина”) планує почати блокади з тисячею людей в столиці Німеччини  від 4ого травня.
Будуть  проходити  численні  акції  спрямовані  на  владу,  міністерство,  лобістські  офіси  та
центральні  штаб-квартири.

“Ми повернемося,  тому що 2020 — це вирішальний рік,  в якому політика має зробити
необхідні рішення потрібні для нашого виживання, щоб зупинити  кліматичну катастрофу,
яка насувається і крах екосистеми”, каже Аннемарі Ботскі, прес-служби XR. 

“Ми будемо тиснути на владу й компані — з цілеспрямованими і мирними акціями. Бо для
нас це вже не прийнятий, що малі люди знищують майбутність усіх”, згідно з Ботскі.

Це хвиля повстання буде траплятися два тижні після глобального страйку руху »Fridays for
Future« (Шкільний страйк заради клімату), який стається 24ого квітня. Але знову обрана ціль
— це місто Берлін, тому що там положення німецької федеральної владу так як груп лобів і
компаній. Усі вони ще запобігають захист клімату, який суттєвий для нашого пережиття.

“Німеччина уникає свою світову відповідальність. Наша вимога — це зібрання громадян,
яка  розробіть  шлях,  щоб  ми  будемо  нейтральні  кліматично  до  2025  року,  і  також  як
можемо  допомогти  потерпілим  людям.  Тому  що,  багаті  країни  мають  історичну
відповідальність знизити випуски швидше як країни вже потерпілими, і менш багатими у
сфері світу”, каже Тіно Пфаф, таке саме від прес-служби XR. 

“Думаємо,  що цього разу  утричі  більше людей як  у  жовтні  будуть брати участь.  Ми
будемо блокувати Берлін  — мирно наче сильно,  за одну тижню.  Наша мета,  це мета
людства. Вони не повинні тю знехтувати”, розказує Пфаф. 

Все  більше  людей  приєднаюся  до  Extinction  Rebellion.  У  Німеччині,  є  більше  130  груп
локальних, з 20.000 активістами приблизно.  Рух дільний в 72 країнах, у 6 континентах.  У
нього, більш-менш, 200.000 активістів. Він виростіть безперервно та втримати значення —
особливо у країнах Глобального Півдня.

“Моя донька, їй 4 роки. У році 2050, їй будуть 34 років. Вона виростіть у світі іншому.
Проте вона не може розсудити який буде цей світ. Але ми можемо розсудити. Тому я
точно член руху Extinction Rebellion, щоб моя донька могла майбутність, без гуманітарних
криз”, каже Анн Рап. Їй 31 рік і вона зі Ленгенфелду.

Extinction  Rebellion  зараз  утворіть  альянси  з  іншими  рухами  на  рівнях  локальних,
федеральних  і  зі  Європейського  Союзу  —  так  як  з  групами  громадянськими  —  для
просовування зміну політики кліматичної в році 2020. Й ці акції тільки початок — влітку ці
будуть переноситися на Європейському союзі. Extinction Rebellion буде посилити тиск до того
політика зробіть потрібні рішення для перестання кризу кліматичної і знищення екосистем.

Рік 2020 — це рік вирішальний для майбутністі людства.
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