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Yerel Konferanslar-1
Yeşiller İzmir’de

Bozcaada’da yeşil buluşma
Geleneksel hale gelen Bozcaada Yeşiller
Buluşmasının dördüncüsü 28-30 Ağustos
tarihlerinde gerçekleştirildi.
Ülkemizin endüstriyel yıkıma uğramamış ender
bölgelerinden birisi olan Bozcaada, çok kültürlü
yapısı ve ada gereksinimin on katı elektrik üreten
rüzgar santrallerinin kurulu olduğu bir yer olması
nedeniyle de “yeşil” bir buluşma için tercih edilen bir
yer.
Ayşem Mert’in “Yeşil Düşünce”, Mehmet
Müderrisoğlu’nun “Habermas”, Dilaver Demirağ’ın
Mitoloji atölyelerinin yanısıra, Jale Karabekir’in
“Forum Tiyatrosu”, Sevgi Mutlu’nun “Oyun
Atölyesi”, Tamahine Alemdar’ın “Meditasyon –
Yoga Seansları” ve Süleyman Yılmaz’ın “Evde Şarap
Yapımı” atölyesi ve Şarap Fabrikası Gezisi sayesinde,
bu yılki buluşma renkli görüntülere sahne oldu.
Özellikle buluşmanın son günü, Ender Eren’in
organize ettiği Rüzgar Santrallerindeki uçurtma ve
rüzgar gülleri atölyesi, rüzgarın gücünü yaşamak
açısından şenlikli bir deneyim oldu.

Rüzgarın gücüne inananlar

Yataklı çadırlar, alternatif bir
konaklama olanağı sağlarken, Yeşiller
Türkiye Koordinasyon toplantısı da
buluşmanın ruhuna uygun olarak
Bozcaada Kır Kahvesinde
gerçekleştirildi. Ali Yurttagül’ün
rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı
“Türkiye’nin AB Süreci ve 2004
Kararları” tartışmaları ise Ümit
Şahin’in kolaylaştırıcılığı ile yapıldı.
Ayazma plajı yorgunluk atmanın
mekanı olurken, çavuş üzümlerinin,
balıkların ve şarabın tadı ise
katılımcıların damağında kaldı.
Seneye daha kapsamlı bir buluşma
için şimdiden kolları sıvadık.

“İzmir’de Yeşil Gündem” başlığı ile
Elektrik Mühendisleri Odasında toplanan
İzmir’deki Yeşiller, Kentleşme ve Enerji
ana başlıklarının yanı sıra, yerel çevre
sorunlarında gelinen noktaları da tartıştı.
Levent Gedizoğlu ve Tuncay
Karaçorlu’nun (Şehir Plancıları Odası
Başkanı) sunumlarının yer aldığı
Kentleşme konulu panelde, planlama
sorunları üzerinde duruldu. Özellikle son
günlerde daha sık gündeme gelen üç büyük
kentteki gecekondu bölgelerinin yeniden
düzenlenmesi girişimlerinin, yerel halk
devre dışında bırakılarak gerçekleştirilmeye
çalışıldığı, sosyal ve kültürel sorunların
görmezden gelindiği vurgulandı.
Enerji konusunda Cumhuriyet Alpaslan
tarafından yapılan sunumda, nükleer enerji
santralleri konusundaki son gelişmeler
değerlendirildi. Yeni rüzgar enerjisi
santrallerinin kurulmasının önündeki
bürokratik ve teknik engeller tartışıldı.
İkinci bölümde, Ali Arif Cangı tarafından
Bergama ve Efem Çukuru örneğinde,
maden yasası değişikliği incelendi. Oktay
Konyar ve Senih Özay’ın katkıları ve
yorumları ile zenginleşen tartışmada,
sorunun siyasi bir mücadele gerektirdiği
ancak mevcut siyasi yapıların bu
mücadeleyi yürütmedikleri dile getirildi.

Uçmak
Yerel Konferanslar -2
Yeşiller Ankara’da
25 Eylül’de Mimarlar Odası Lokalinde bir araya
gelen Ankara’daki Yeşiller, AB sürecinde
Demokrasi, Kadın ve İnsan hakları konularını
tartıştı. Şadi İdem, Selma Acuner ve Ümit
Şahin’in birer konferans verdiği toplantıda, son
olarak Avrupa’da Yeşil Hareketlerin
dünü,bugünü ve yarını tartışıldı.

Yeşil Oda: İstiklâl Cd., Kurabiye Sk., No: 13, Kat: 3 (Parsifal'in üstü), TarlabaşıBeyoğlu/İstanbul (Hafta içi her gün 16:30-19:30 arası açıktır)
Tel/Faks: (212) 243 83 33
E-Posta: yesillerinfo@yesiller.org Web-URL: www.yesiller.org

Ege Doğa Derneği’nden Alpay Tırıl
tarafından “Gediz Deltası’nda neler
oluyor?” başlıklı sunumundaysa, kural
tanımayan çok katlı yapılaşma ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin Arıtma
tesisinden deltaya atık dökülmesi sorunları
üzerinde duruldu. Bir çok kuş türü için
yaşamsal önem taşıyan deltanın, hem kamu
hem de özel sektör kaynaklı rant amaçlı
çok çeşitli riskler altında olduğu
vurgulandı.
Son olarak Allinoi Antik kentini sular
altında bırakacak baraj yapımı hakkında bir
belgesel gösterimi yapıldı.

ASF Londra’da toplanıyor
Geçen yıl Paris’te düzenlenen ve Türkiye’deki Yeşillerden
yedi kişinin katıldığı Avrupa Sosyal Forumu’un (ASF)
üçüncüsü bu yıl 14-17 Ekim tarihlerinde Londra’da
gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Yeşiller Paris Sokaklarında

Bu yıl toplam 30 büyük forum, 150 seminer, 200 atölye çalışması, sayısız
kültürel etkinlik ve bir büyük Avrupa Ortak Eylemi planlanan ASF’ye
binlerce toplumsal hareket aktivistinin katılması bekleniyor.
İlk kez 2001 yılında Brezilya’nın Porto Alegre kentinde düzenlenen Dünya
Sosyal Forumu ile görünür hale gelen küresel muhalefet, “Başka Bir Dünya
Mümkün” sloganı ile küreselleşen sermayenin yaşamın her alanına saldıran
belirleyiciliğine karşı alternatif bir yaşam için mücadele veriyor.
Bu yılki ASF’ye İngiltere’de oldukça
güçlü olan sendikal hareketlerin
damga vurması bekleniyor.
Ayrıntılı bilgi için www.sosyalforum.com adresini ziyaret ediniz

Genetiği değiştirilmiş gıdalar istemiyoruz!.........
Geçtiğimiz Nisan ayında çalışmalarına başlayan GDO’ya Hayır
Platformu,çeşitli illerde düzenledikleri panel ve konferansların ardından,
1 Ekim’den itibaren başlayacak olan Canavar Balon turu ile etkinliklerini
sürdürecek.
Yeşillerin yanı sıra, bir çok sivil toplum kuruluşunun yer aldığı platform,
“Yaşam Patentlenemez” sloganı ile yola çıkmıştı.
Sizlere platformun Sağlık bilim Komitesince hazırlanan “Bitkilerde
Uygulanan Genetik Mühendisliği Yöntemlerinin Sorunları “
başlıklı raporun giriş bölümünü paylaşalım istedik.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.gdoyahayir.org/ adresini ziyaret
edebilirsiniz
Bilimin en önemli kuralının kanıta dayalı olmasına karşılık, bilimin çıkış
noktası "şüphecilik"tir. GDO'ların çevre konusunda oluşturdukları
olağanüstü tehlike herkesin bilincindedir. Buna karşılık insan sağlığı
konusundaki olası zararlarına daha büyük kuşkuyla
bakılmalıdır.Bugün için varsayım kabul edilen ve hatta reddedilen pek
çok olumsuz etkisinin bundan beş ya da on yıl sonra ortaya
çıkmayacağını kimse ileri süremez. Dahası GDO'ların insanlarda
yaratacağı sağlık sorunları "kuyruk uzaması, boynuz çıkması, dişlerin
uzaması" gibi değişiklikler olmayacak, bütün toplumu etkileyen,
üstesinden gelinemeyecek ve kalıcı sağlık sorunları olarak karşımıza
gelecektir. Çünkü canlılara aktarılan yeni genlerin insan sağlığı
üzerindeki etkilerine dair çok az bilgi birikimi var. Tıpta her gün
bilmediğimiz başka şeyler ortaya konduğundan bu yaklaşımın güvenli
olduğunu iddia etmek mümkün değil.
Bilim çevrelerince kabul görmüş Gaya hipotezine göre biz, yani
bitkiler, hayvanlar, insanlar; yani toprak üzerindeki canlı ve cansız
bütün varlıklar tek bir canlı varlığız. Bu nedenle nasıl bir canlının bir
yerinin küçük bir hastalığı bütününü etkiler ve hastalanmasına yol
açarsa, dünyamızda olup biten herşey bizi doğrudan ya da dolaylı
etkileyecektir. Bu nedenle duyarsız kalmak, üzülmek ve
kabullenmekten öte yapabileceğimiz şeyler var. GDO'nun sağlık
konusundaki olumsuz etkileri konusunda bilgilenmek ve bilinçli kamu
tepkisi oluşturmak iyi bir başlangıç noktası olabilir.
GDOya Hayır Platformu
Sağlık Bilim Komitesi

Canavar Balonun Türkiye Turu
GDO’ya hayır kampanyası kapsamında Friends of
the Earth (Yeryüzü Dostları) adlı kuruluş tarafından
yurt dışındaki GDO karşıtı kampanyalarda
kullanılan Canavar Balon, 1 Ekim – 2 Kasım 2004
tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak.
Tur sırasında imza kampanyası ve halkı GDO
konusunda bilgilendirici çeşitli etkinlikler
gerçekleştirilecek.
Hangi ilde ne zaman?
1 Ekim
2-3-4 Ekim
5 Ekim
6-7 Ekim
9-10 Ekim
11 Ekim
12 Ekim
13 Ekim
15 Ekim
16 Ekim
17 Ekim
18 Ekim
21 Ekim
23 Ekim
25 Ekim
27-28 Ekim
31 Ekim-1-2 Kasım

Canavar Balonun Gelişi
İstanbul
İzmit
Bursa
İzmir
Muğla
Denizli
Antalya
Tarsus
Adana
İskenderun
Antakya
Diyarbakır
Tunceli
Trabzon
Samsun
Ankara

