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Fiım Gösterimi

Flow

Bu yllsinekoloji Film
Festivali'njn teması
toplumsal mücadeleleı
son yll!arda €lda, enerj
su, tanm, kentseı
mücadele alanlarlnda
ortaya ç|kan toplumsal
mücadele dinamiklerj,
yaşaml başka türlü
kurma ideali için yol
altyorlar. Bu ideal ise
nerede}§e tüm
toplumsal mücadeleıer
tarihi ile yaŞ(, Ancak

Festival

çözümler yaratmak içi

iııım oeEışırııgı
Re|lm| ve
Türklye'nln Yerl
otırgm B.tkınl
llgln ozkaya oılüei

Xonuşmacllaİ

ceİen Gamze Yaşaı, EkoM xola,İltl

Hakkı"
Değşimin TohumIaıı
seeds of change
G6sterim saati: 12.4$14.oo

Dünyayı Özelleştlımek
The Bolton Line PrivatizinE the
wolıd
Gösterim saati: 14.1r15.15

16 Kasım 2OO9 Pazartesl yaşadlğlmlz ekolojik
krizin derinliğika§§n

içinden geçtjğimiz

sorunlara direnmek bir
zorunluluk haline geldi

Su Haktır aqua Mi sangre
Gösterim 5aati: 15.3G16.3o

Flow Fol Love of water
Gösterim saati: 17.0018.30

Yen Ankara Barosu
Eğtim Meİkezi Konferans salonu,
lhlamur sokak No. 1, Kl4lay

ödül tö]onı yo iklül ııın lıımıoıın
gö3t.ıımı 1a.oG 19.00

ı(oktoyı 19.00

Ankaıa Barcu Eğtlm ve Kğhü, Meıkezl
lhlamur sokak No.1 Klzllay

Özellikle iklim değişikl
krazi bir varllk yokluk
sorunu ile karşl kaQlya
blraıt dünyamlzı. Glda

Fatsa Geıçeği
Giisterim saati: 15.3clzoo

Yer: Çankaya Belediyesi
Çağdaş sanatla, Merkezi,
Kennedy caddesi No, 4, N.Deıe

Yeİ: Çankaya Belediyesi
Çağdaş sanatlar Merkezi,
Kennedy caddesi No. 4,
kavaklldere

Resim sergisi

Derya Ülker

AçılÇ kokt yıı
12 Kaslm 2009 saat: 17oo

YoE Ankaaa Baaosu
Eğtim ve Kültüı Merke' s€rg salonu,

lhıamuı sokak l{o. 1, KBıay

krizi, kurakık, çöıleşm
her gün giderek artan
salgn hastalıklar hem
rı.]h hem de beden
sağllml2l yok ediyor.
Hem de tüm canll
çevremizle birlikte bir
ylklmla ka§ı karşlya
bıraklllyoruz. Bu konud
duyarlltı]m toplum
kesimleri baryandan
duyarllk yaratmak bar
yandan da mevcut
üretim ve tüketim
tarzlanmlzIn sonucu
olan iklim krizine karşı

trE

sergi 12-18 Xas|m 2009 ta.lhle.l
araslnda gEıülobllh

Adnan Çobanoğu
l!ıiımlJbtıcüıa s€ndükası

Aykut Çoban, A.ü, s8F

Taİlh: 14 ı(.]n 2oo9 cun.rt..l
saat 13.oGı7.3o
Yer: qankaya 8eledly$l
Çağdaş sanatla, Merkeil
Konferans salonu, Xennğdy caddesl
No: 4 xavakhdelğAnkala

çallşlyor, lşte slnekoloj
2009 bu kapsamda

Dergisi,.karikatür sergi
Derya tJlker'in"Komün
ve su" resim selgisi,
"lklım DeğiŞikliği Rejim
ve Türkiye'nin Yeri'
paneliyle dipten gelen
dalgaya ses Veriyor

toplumsal mücadelele
aklimi kurtalmak jçin
yürütülen çabalala
odaklanlyoı Dünyanln
lkllm pazan hallne
gelmesi karşslnda
dlpten gelenlerin sesin
blrllitiriyor "su Ve
Yaşam Hakkl" konulu
falm yanşmasl
sonucunda üretilen 24
ve toplamda 33 film,
aynl temall Homul

"Su ve Yaşam Hakkı"

Açllıı
12 Kasım 2009, saat 18.oo

Yer: Çankaya Belediyesi

Çağdaş sanaılar Merkezi, z salonu
Kennedy caddesi No:4, Kavaklldere

ser6l 12-18lGs|m 2009 ta.ihleri
araslnda Eörülebllh

2

Panel

fe5t iva} pro9ramı

Sinekoloji Film
Festivali Açılışı
Açlllş kokteyli saat; 1z0o
Yeri Ankaİa Barosu
Eğitim ve Kültür Merkezi,
sergi salonu, lhlamur sokak
No. 1, Klztaay

Fol Love of water
Gö§terim saati: 18.0019-30
KoKeyl: 19.30
Yeİ Çankaya Belediyesi
Çağdaş sanatlar Mei*ezi,
Kennedy caddesi No. 4, K.Dere

15 Kasıış i§Sğ
Pı::ıı ı
Gıdanın Geleceğ
Future ot Food
Gösterim saatli r2.0G12.3o

K ı s a F ilm Ya r lş m a s I

13 Ka.ım 2oo9 cuma
ı(ılıllnd f,lmlcrln

toplu 8ö.t.rlnl 18.oG 19.30

i§ §aşını iü§§ cuma
soı kumsat
Gö§te.im saati: 12.oG13.oo

Devılmcl Gençllk
Köpıisü
Gösterlm saati: 13.3o15.oo

14 Kasım 2OO9
cumartesi
umııt İkıimı
cıimate of Hope
Gös{eİim saatt 11.3cl2.oo

dül Töreni

F6tival herİ@ açtk ve gösleflmler



D6vİlmcl Gonçllk Köpİü3ü
Yönetmenl Bahriye Kabaday
I rl kiye, I|üey / 2006/ a4' /I ıl kçe

3{ Haıüı AqUa Mi sangre
Yönetmen: Jaroslava colajacomo
lspanya, spa]n/ 2008 /667
TülkçeAl§€ah

Be]gesel film, Devrimci Gençlik
Köprüsü'nün hikayesinden yola
çlkalak; 68 ruhunu, direnme Ve
hayalleli gelçekleŞtilme gücünü
yanstmaya çahşlyor ve toplum

{\,1eksika'da yapılan d6rdüncü
Dünya su Forumu'na karşl
mücadelesini beyaz peldeye
taşyan Aqua Misangre, özetle

Arnerikanln tarlalannda Ve yemek
tabaklannda bir devrim
gerçe kleşiyor yed iklerim izin

için bjrşeylel yapabiimenin koşullann sorguluyor.
Film, hem bugünün tanlğl genç bir insanln hem de
geÇmişin tanlklannln parale] anlatmlanyla iki eksenli
bir hikaye sunuluyol. Batllllalln '68de Türk]ye'de de
mi olaylar oldu?" sorusundan etkilenen yönetmen,
genç nesillere, ya unutulmaya yÜz tutmuş bir masal
gibi ya da }omantik başkaldlll' nostaljisiyle yans(lan
1968 e dönüyor yüzünü.

suyun evrensel bir hak olduğunu ve satlamayacağlnl
Vurğulamaktadlr. Belgesel suyun canll yaşamlndaki
önemine değinerek sağllkİ Ve dengelj bir çevrede
yaşam hakklnl, herkes için temiz, erişilebilil ve
ücretsiz su hakklnl, Dünya'da ve Tülkiye'de su hakkl
mücadelelelini anlatmaktadür, Belgesel, bugün
0ünya'da baş gösteren suyun ve sU kaynaklallnln
kullanlml başhkıannl düşünmemizi Ve hidroeleKrik
santralleli. madencilik faaliyetlerini Ve suyun
kullanlmlnl bu eksende başlıklannl sorgulamamlzl
sağllyor

doğaslnl dönüştüren bir devrim, Gldanln Geleceği,
son on yllda amerikan market raflannldolduran
etiketsi/ palenllenmiş. genelil. mühendlsllı ese.i
besinlerin arkaslndaki rahatslz edici gerçeğin
derinlikli bir kdelemesini sunuyor, Film, Kanada
saskatchewan çaylrlanndan, Meksika'nln 0axaca
ta/lalanna kadar yaşa,nLan ve yaŞarr alanlarl b.l yen:
tehnolollden olumsuz et1.1lener çiftç,lerin seslnl
duyuruyoL Sağllk üzerindeki etkiler ve hükümet
politikalan Ve küreselleşmenin basklsı, birçok
insanln genetiği dönüŞtürülmüŞ organizmalann besin
kaynaklanmlzln araslna gilmesine karşl neden
alarma geçtiğini açlklamaktadlr

Belgesel bizi Boğaz Köprüsü yaplm tart§malallnln
yaŞandlğl ylılara götürüyor Ve köprünün yaplm
tart§malall İ2elinden bir ülke panoramasl çİziyor.
Film,68 ku9ğlnln luhunu, ha}€letme ve hayalleli
gerçekleştirme gücünü, farkllllklanmlza rağmen hep
bi. arada yaşayabileceğimiz bir dünyanln kapılannl
aralayan, geÇmişe Ve geleceğe dair bir köplü
efsanesinianlaİyor.

Flow,/ Fo, LoYe of wateİ
yönetmen: lrena salina
ABD, usA/2008/a5,/
Türkçe Altya.ll

Doğlşlmln Tohumlaİl
seeds of change
Yönetmen: st6phane ı\4cLachlan,
Jim Sanders, lan lvlauro
l<anada, ca., ada / 2ao5 / 7 5' /

Fat a Gorç.ğl
Yaplm: ozgül Açlllm
I ill kiye, I].key / 2oo7 / a7' /
Tülkçe

lJzmanlafl n 21.Yüzyll n en
önemli politik Ve çevre sorunu
olalak nitelendirdikleli Dünya
su krizi'ne dair lrena Bu fjlm, genetiğ değiştir lmiş

'.,,Küçük Ve §irin bir Karadeniz
kasabasldlr Fatsa. Halkl
yoksuldur; hakslzllğa,

adaletsizliğe Ve sömürüye ka§l

saıina'dan ödüllü bl. belgesel.araŞtlr.1a, sallna,
siyaset, çevre kirliliği, insan haklan Ve basklcl bil
dünya su kartelinin doğuşuna çekinmeden odaklanlp
dünyanln azalan içme suyu kaynaklaının artan
özelleştirilmesine karşl bil dava başlatlyor Bilim
adamlan ve aktivistlerle yapllan r6ponajlar hlzla
büyüyen krizi hem küresel hem de insaniölçekte
zekice afi§e ediyor Ve film, su gaspinln arkaslndaki
idarive ticarisuçlulan takdim ederken hep şu soruyu
soruyor: Helhangl Bir Kimsesuya Gerçekten sahip
olabilil mi?sorunu teşhis etmenin 6tesinde FLow
aynca izleyicilerin, su krizine pratik Çözümler sunan
kişiVe kurumlara ve başaill bir küresel-ekonomik
dönüŞümün tasıak kağltlar olarak nlzla kendJlerini
göstelmeye başlayan yeni teknolojileri geliştirenlere
bır baklş atmalannl da sağlryor

ülünlelin, Kuzey Kanada'da, çevle ve çiftçiler
üzerindeki etkileri hakkünda çal§malar yapan bir
alaştrma poesinin bil parçaslolarak ortaya çlkt.
Biyoteknoloji şirketlerinin çiftçilerin ve çeVrenin
geleceğini hiçe sayan uygulamalara karş eleştirel bil
çal§ma olarak kulgulandl.

çlkmlştlr hep, Flndlk'ta Ve tütünde, Kaladeni2
köylüsünün başkaldlnslnln sembolü olmuŞtur Fatsa
1969 yllnoa Tülkiye'nin i,h ı,/Ln köyl.j yüüi]yüş.jnü
onlar yapmlş Ve yollannl açalak dozer; a]rnlşlardlr
Valilkten. 30 İ!4art 1972'de Niksarln Klzlldere
k6yÜnde öıdürİlen devlimcilel onlann hem evladl
l,em oe konuklandlr, Bu vüzden 12 lVart taşizminin
özel zulmüne uğramlŞtlr Fatsalllar; kitleler halinde
g6zaltna allndllal, işkence gördülel, yıllarca
hapislerde tutuldular... Fatsa, Türkiye'de ilk yerel
demokrasi örneği olalak tarihteki yeini almlştlr.
Yönetimin gerçek anlamda yayglnlaştlğl, yerelleştiği
bir uygulama gerçekleştirilmiştir. sosyalizm denen
ütopyanln küçük örneğidir FaGa'da hayata ğeÇırilen
TÜrkiye topraklanndaki ilk Ve tek ölnektir Bu
nedenle, unutulmamayı en Çok Fatsa hak
etmektedil....'

Tohumun ve gldanln büyük şiftetler tarafında n
kontrol altna allnmasl Ve toprağln nasll
yoksullaşt]fl ldlğlnln anlatİdüğl film, biyoteknoloji devi
Monsanto'yu eieştirdiği için, Manitoba Ün]Versitesi
talaflldan aç y l boyunca bu filmln gösİeüilmesi
engelledi, Xamu basklsl Ve_"Filme Özgürlük"
ka mpan}€sü sayesinde, İ\,4.tJ. nihayet, filmin
gösterilmesine izin verdi, Bu kaytta ilerisÜrÜlen
görüşler, filmin yaratücllanna Velveya kaytlarda yer
alan birey ere ait olUp, Manitoba Üniversitesrnin
görüşler]ni te msil etmemektedir,

umut ikllınl ci,mate ofHope
YönetmenIscot Ludlam
Avustlalya, Australia /29'l
Türkçe Altyazlıl

Düny.yl Özolloştlİmek
The Bafton Line PrivatizingThe Wo d
Yönetmen: ca.ole Poliquin
Kanada, canada/2oo2 /62'/ Iilkçe

§on ıfum3al
Yönetmen: Rüya ArzU Köksal
Tü*iye, Tu rkeyl200a/56' /Tü rkçe

Avustralya % 30'ıuk bir payla
dünyanln en büyük zengin
uranyum rezervlerine sahiptir

Güzel biryaz günü, Vakflkebir
kasabaslnln Dutluk plajlnda
neşeyle bağışan çocuklal. top
oynayan, horon tepen gençler,
güneşlenenler, yüzenleL Bir kaç

yÜz metre uzalita, onlarca

Birçok ulanyum madeni, nükleeryakt üretim Ve
2enginleştilme tesisine sahip olan Avustralya
Dünyanln en büyük ikinci nükleer}€kıt ihlacatçısldlr
Bütün bunlaıa rağmen Avustralya'da bugüne kadar
bir tane bileticari nükleel santral inşa edilmemiştil.
Şimdilerde ise iklim deği§ikliğine çare olarak karbon
emisyonu olmadlğl iddiasl iie nükleel santral
kurulmasl planlanmaktadlt Scott Ludlam ve Anti
NuclearAlliance of wA (ANAWA) taraflndan
hazlrlanan film bu nedenie iklim değiŞikliğine çale
olarak gösterilen nükleel enerji teknolojisinin
yaratİğ| çevre sorunlannl Avustralya Özelinde
tarllşmaya aç|yoİ. Ö,/eIlikle nÜxleeİ yak,t ÇeVımi
konusundaki Verilerin Ve grafiklerin animasyonlarla
ortaya konmas] baklmlndan başanll bir yaplm.

Tann dünyay 7 günde yaratmlşken;
bugün tüm güçlü iŞadamlafl dünyayı
7 gün içinde satma niyetindedi.

Tannnın sesiyle etkili bir parodiyi

kamyonun sahile boca ettigi kayaları denize dolduran
iş mak|nalan, Koyun diğel Lcunda ise oloyolu yine
aynl dalgalardan korumak icin }€pllan dalgaklran
inşaatlan. Doğal limanlarln ve ballkÇl baınaklannln
otoyol yaplml yalanden yok oImaslyia kendilerine
yeni yerler arayan ballkçllann takalannl karayoluyla
taşlmalan Ve trajikomik öykİlei..Kaladeniz halklnln,
yol }€pma bahanesiyle denizinden kopalllmaslnln
hikayesi..,

kullanarak belgesel, dünyanln özel Ç karlara teslim
edilmesinin sonLıçlannl göstermektedil: Kanadall bir

çiftçi Monsantofirmasl tarafündan dava edilme
tehlikesiyle karşl ka§lyadlr. Çünkü firmanln patentli
tohırmlan rÜzgada çiftçinin tarlasina taşlnm§ Ve
ürün Vermeye başlamlştlt sigoftasl olmayan
Amelikal]lar tedavi hizmetlerinden resrrri olalak
yarallanamamaktadlı DÜnyadaki binlerce insan su
ihtiyacl içindeyken iŞadamlan Kanada suyunu en
yüksek teklifi verene satmak n]yetindediiel.
insanoğlu su, sağ]lkgibi hayatı derecede önemlio]an
h izmetler ticarileşirse hayatına devam edebilir mi?
insan haklafl şirket kallannln üstesinden gelebilecek
mi?

ffi

q

Gd.nm G6loc.ğl

Yönetmen: Deborah Koons Garcia
Kafl ada, uMda/ 2oo4/ aa' /
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Dünyamlz kendi
manifestosunun gğhğınl
çoktandlİ dillendiriyor, doğayla
ve emekle banşmamlz
gerektiğini hayklnyor. Biz de bu
manifestonun sözüyüz, sesiyiz.
Herkese ihtiyacl kadar he]kesin
yeteneğine göre bir dünya için
ses veriyor diptekiler. Biz bu
sesi sadece İz|emek değİl,
dünyanın, diptekilerin
manlfestosunu kendi
yaşamlaİ|mızda kuİacak
zeminleri aramak için bir kez
daha bir aİaya geliyoruz. işte
dünyamlz, dipten gelen bu
dalgaya hazlrlan|yoİ.

Bugün küresel lslnma o|gusunu
inkar etmekten daha vahim
olan küresel lslnma soıununu
'çözüyormuş' gibi yapmakttr.
G2o, ıMF-DB zlİvesi ardlndan
BM çatlsü altlnda yollarl ve
kapllan halka kapah blr
buluşmayl bu kez de küresel
iklim krizini konuşmak için
yaplyorlar. sihir gösterisinIn

§lltısından soİumlularl
göremeyeceğimizi sananlaİ;
kentlerden, tarım
politikalanndan, savaşlardan,
yoksul İlkeleİln boİçlannln
slllnmeslnden, emekçllerin
terlerinln karş|llğndan,
göçleİden, işsizlikten, kamusal
sağhk ve eğitim
politikalarlndan söz bile
etmeden iklim değişiktağinden
yakınanlar, vaat edilen
dünyanın panltlslna davet
edecekıer bizi bir kez daha.

aı

a
aı

6



!|ılıl İtLIt !ıtal

e(
ekoloiikolektifi
www..kolol1.1lcı.org

.kol o ll ko l. kl lrl @yo hoo. co m

g

ıa
c,

6

lhpitalizmin iiretim
ve tüketım
alışkanlık|aıına karşı
direnenleri bir aıaya
gclmeye çağrıyoıuz.

irıım oegışırıı6ı
so]ununu tam da bu

hattan inşa
edebllmek,
yürünecek yolu

yaratmak için biı
alaya gelmeye

çağırıyoruz.



Xüresel iklim değişikliği bildiğimiz
havalaİı silip sürüyor,
Tohumlarımızı yok ediyor,
tarlalanmlz gdolara tutsak ediyoİ.
Fosil yakltlarla sular yok ediliyor.
sellerin, kurakllğln, soluduğumuz
havadaki salgln hastahklarln
sebebini biliyoruz. Kentleri boğan,
insanlarl allşveriş merkezleriyIe yok
eden. bu pespaye hijyen kültüİünü,
bu dünyayl tanlyoruz. işte bu iklim
değişikliği dünyasl karşlslnda biraz
daha dişimizİ slkmamlz isteniyor.
Yeşile boyanmlş dosyalarlndan yeni
tüketim reçeteleİi çlkarlp, bir kez
daha krizİ aşmaktan söz ediyorlar,
iklim değişikliğini karbon
pazarhğına indirgeyen devletler Ve
sTK'lar Kyoto Pİotokolü ile vaat
ettiklerini bile sağlayamamlşken,
sürece Kopenhag'da başka bir
ivme veİmek niyetİyle Aİallk aylnda
buluşuyor. iklim krizini çözme
iddiasındaki egemen siyasetçilerin
bayatlamlş Vaatlerine kanmlyoruz.
Petrol ve kömür madenciliğinden
söz etmeksizin sela Eazlarl
"uçuculuğunda" egemenlerin
sunduğu çerçeve, İklim değişikliği
sorununu görünmez kllan ideolojik
bir yönlendirmedir.

Bizler, küresel ekonomik krizi de
kapsayıp aşan büyük dalgayl yani
kapitalizmin yarattığı ekolojik krizi
sistemin aclnasl can yelekleİine
dolanarak beklemenin bir
faydasının olmayacağının
farkındayız. ixıim degişikıigi sorunu
'verimlilik Ve enerji kaynak
çeşitliliği /dönüşümü' iıe
çözülebilecek tali bir sorun değildir.
Kapitallzmin yapısaI bir sorunudur.
Bu nedenle sadece liberal
ekonominin slnlrlarl İçinde bir
öneıiler kümesi ile bu soıun
aşllamaz. Gündelik, yaşamsal
allşkanhklarlmlz, gerçeklik ve

beklentilerimız, tüketim
toplumunun her boyutu ile
sorgulanmasl, kapitalist Üretim 

.tarzlnın değiştirİlmesi, devrilmesi
gerektiği aşikardır.

Şirketlerin karlarlnı çoğaltmayl
savunan ve seimayenin
'büyümesini' canll yaşamlnln
üstünde tutan egemen piyasac|
yaklaşımın hegemonyasında
şekillenecek bİr'çözüm'ün şimdiye
kadar olduğu gibi treni
sa'lamaktan başka bir etkisinİn
olmayacağını biliyoruz. seİmayenin
iklim krizİnin maliyetini tüm
kİizlerde olduğu gibi yine doğaya,
emekçilere, yoksullara, kadlnlara,
ezilenleİe fatura etmeye
çalışacağınl biliyoruz. Konferansta
soluduğumuz havanln dahi allnlr-
satlllr-kiİletilebiıir bir metaya
dönüşmesinden endişe ediyoruz.
Bu neden|e borsalannda satıllğa
çlkmlş vicdanlaİlna, tarihin
aclmasız sayfalarlna mahkOm
ettiğimiz egemenlere. çektiğimiz
aclları unutmadlğlmlzl
haykırmalıyız.

Arahk aylnln başlnda BM çat|sl
altında Kopenhag'da
gerçekleşecek 15. Taraflar
Konferansı halklan bir gün
dönümünün eşiğine, insan ve
doğanln geleceğine dail önemli bir
karar aşamaslna taşlyacak bir
süreci başlatacak. Yaşanan kİizİn
faturasını yoksullara ve doğaya
kesmeye hazırlanan egemenler
çağlm|zl sürükledikleri felaketin
faturaslnl da kesmek için
toplanadursunlar, bizler
heyecanlarımızı ateşe verelim,
ekolojik krize karşı yeni bir dünya
kurmak için yollara düşelim.

Bu çağn, iklim krizinin salt
atmosferik bir değişimin değil,
yaşatllan küresel bir yıkımln veçhesi
olmasl nedeniyle enternasyonal biİ
çağrıdır. Bu çağn koleKif
çaIlşmanln derin nefeslerini
ciğerlerinde hisseden, gücünü
emekten, doğadan, tohumdan,
topİaktan, yaşamdan yana
yapanlara yapllan çağrldlİ. Arallk
ayl boyunca güce güç katacaklara,
kor ateşini harlayacaklara çağrldlr.
Bu süreçte yeryüzündeki tüm
ezilenler egemenlerin politikalarınl
desteklemek, egemenler arasl bir
kanada destek olmak ya da
hükümet Ve çokuluslu şirketleri
ikna etmeye yönelik sTÖ lobiciliği
yapmak için değil iklim krizine karş|
kendi çözümleıini seslendirmek için
alanlara çlkacak.
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İlllm de5işımınoen en olumsuz
etkilenecek coğrafyalaİdan birinde
yaşamakta olan bizleİ tüm
dünyada Arahk ayı boyunca
gerçekleşecek bu muhalefet
dalgasına sesimizi katmak, iklim
krizinin çözümünün ancak
toplumsal eşitlik ve adalet ilkeleri
çerçevesinde olabileceğini
hayklİmak, dipten gelen bu dalgayİ
örgütlemek için sizleİi
yapabiIeceklerimizi tartlşmaya
çağırıyoruz.

Dipten gelen dalga, Türkiye'yi enerji
koridoruna çeviİerek, HEs'leri,
Çimento Fabrikalarlnl, katl atlk
yakma tesİslerini, teİmik santralleri
bu ülkeye feva gölenlele karşı
direnecek ortak Gephenin adldır.
Dipten gelen dalga, nükleer
eneİjiye karşl direnenlerin, gldalarl
çahnan yoksullarln, tohumlarl ve
topraklarl işgal edilen köylülerin,
genetiği değiştirilmiş
organizmalarla bedenleİi ele
geçirilen kentliıerin, baz
istasyon|aİlna kaİşl sağhklarlnl
savunanlarln, otomobile boğulmuş
şehirlerde uzayan kuyruklarln,
evsizlerin; altln madenciliğine karşl
bu dünya bizim diyenlerin yaşaml
yeniden kurmak için mücadele
edenlerin ortak zeminidir.

kentleri ve klrl birbirinden
kopartarak yaşanmaz kllanlaİa
karşı havayı, suyu, toprağı ve emeği
özgürleştiİmek için şimdi bfu arcya
geımeye çağırıyoruz, Kendi
dayanlşma ağlarımızı kurmak,

kendimizi besleyebilecek hale
gelmemiz bir fantazi değil bir
zorunluluktur. otomobile dayah
tüketime kaİşı başka bir şehir
mümkün demek için, suyu, tohumu
Ve gldasl e|lerinden allnan bir
yaşama mahkOm olmadığımızı,
kendi enerjimizi yaratabileceğimizi
göstermek açin dipten gelen dalgay|
örgüt|emeye çağırıyoruz. Hes'lere,
termik santrallere, nükleer enerjiye
mahküm olmadığımızı hayklrmak
için; Kentleİimizin eteklerini
paketleme endüstrisi haline ge|en
TOKİ'lerden kurtulabileceğimizi.
yaşamlmlzl otobanlaİdan geri talep
edip kendi sebzemizi meyvemizi
yetiştirebileceğimizi, yeme, içme,
giyinme ahşkanllklarlmlzl
değiştirebileceğimizi göstermek için
bir araya gelmeye çağırıyoruz.
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Kapitalizmin
üretim ve tüketim
a!ışkanlıklaıına
karşı direnenleri
bir araya gelmeye

çağlnyo]uz.

irıım değişıkıığı
§orununü tam da

bu hattan inşa
edebilmek,
yürünecek yolu

yaİatmak İçİn bİr

aıaya ğelmeye

çağırıyoruz.


