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Avrupa Parlamentosu Yeşiller/EFA Grubu İstanbul’da Toplandı.
Yeşiller Türkiye’den toplantıya mesaj;

“Bu toprakların bekçiye
değil, dosta ihtiyacı var”
Almanya’dan Türkiye’ye Tank satışına ilişkin basın
açıklamasında da yer alan “Balkanlardan Kafkasya’ya,
Akdeniz’den Ortadoğu’ya bu toprakların bekçiye değil,
dosta ihtiyacı var” söylemi toplantılar boyunca Yeşiller
Türkiye Standının üstünde slayt gösterisi olarak sunuldu.
Sayılan toprakların ayçiçekleri ile bezendiği posterde ilgi
çekti.
Hazırlanan kitapçık ve broşürlerin sergilendiği standda
ayrıca Üç Ekoloji’nin üç sayısı da yer aldı. Yeşiller
Türkiye’nin yanı sıra, Tunceli Dernekleri Federasyonu,
İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Greenpeace,
İstanbul Toplumsal Ekoloji Platformu, GDO’ya Hayır
Platformu da birer stand açarak toplantıya katıldılar.

Ayşen Erdoğan; Kadın çalışma yaşamında ve karar
mekanizmalarında yok!

Dilek Özkan;
Gençler
politikaya
daha fazla
katılmalı

"Türkiye'de Kadın Hakları" konusundaki panele katılan Ayşen Erdoğan, konuşmasında
kadınların iş gücüne katılım oranlarının %27 civarında olduğunu, ev dışında çalışan
kadınların önemli bir kısmınında ücretsiz aile işçisi olduğunu, devletin kadınları çalışma
yaşamına katmak, fırsat önceliği sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Son iş yasası
değişikliklerinin olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Aynı şekilde kadınların siyasal
yaşama ve karar mekanizmalarına katılımınında çok düşük oranlarda olduğunu,
parlementoda ki kadın sayısının %4'ler civarında seyrettiğini bundan sonra atılacak en
önemli adımın pozitif ayrımcılık ile ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini ve
özellikle kadın kotasının yaşama geçirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
Önümüzdeki dönem başta anayasa olmak üzere tüm yasal mevzuatın bu anlamda da
değişmesi gerektiğini bununla birlikte devletin bir takım destek mekanizmalarını
geliştirmek zorunda olduğunu belirtti. Konuşmasının en sonunda kadına karşı şiddet
konusuna değinerek hükümet politikalarını eleştirdi.

Ümit Şahin; Hep beraberdik, yine beraber olacağız.

“Çevre ve çevre hareketleri; ortaklık yolları” başlıklı
panelde konuşan Dilek Özkan, Yeşillerin kısa tarihinden
bahsettikten sonra, Kıyıköy, Bozcaada ve Tunceli’de
gerçekleştirilen etkinliklerdeki deneyimlerinden bahsetti.
Gençlerin diğer politik hareketlerde yeterince söz ve
karar sahibi olamadıklarını belirten Özkan, Yeşillerin bu
açıdan bir fısat yarattığını vurguladı.

Yaklaşan Etkinlikler
6-7 Kasım 2004
27-28 Kasım 2004
4 Aralık 2004
11-12 Aralık 2004

Yeşiller Yerel Konferanslar 4, Antalya
Avrupa Yeşil Parti Konsey Toplantısı, Dublin
Akdeniz Yeşilleri Toplantısı, Valencia-İspanya
Yeşiller Türkiye Ön Konferans, 3. Yeşil Diyalog Toplantısı, İstanbul

“Çevre ve çevre hareketleri; ortaklık yolları”
başlıklı panelde konuşan Ümit Şahin,
Yeşillerin çevre hareketleriyle birlikte ortaya
çıktığını, birlikte var olduğunu ve gelecekte
de birlikte hareket edeceğini vurguladı.
Çevre hareketleriyle ayrışmaların siyasi bakış
açılarından kaynaklandığını belirten Şahin,
militarizm ve ordudan beklenti içinde olma,
resmi ideoloji ile bütünleşen milliyetçilik ve
sermaye çevreleriyle ortaklık konularında
bazı çevre hareketleriyle ayrı noktalarda
durulduğunu dile getirdi.
Şahin ayrıca, MV Ulla örneğinden yola çıkarak, AP
Yeşiller Parlamenterleri ile ilişkilerin sağlanmasında
aracı olunabileceğini belirtti.
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Bir Istanbul Masalı

Avrupa Parlamentosu Yeşiller/EFA grubunun İstanbul’da düzenlediği toplantılar,
geçen hafta boyunca medyanın ilgi odağı oldu. Konu “Türkiye AB’nde; bir ortak
gelecek?” olunca, toplantıların yapıldığı Hilton Convention Center, medyasından
sermayedarına, STK’cısından politikacısına, sanatçısından bilim adamına tüm AB
taraftarlarının akınına uğradı. AB karşıtları da zaman zaman yaptıkları çıkışlarla
kendilerini hissettirdiler.

Daniel Cohn-Bendit;
Biz Boğaziçi Rüyasını
gerçekleştirmek istiyoruz!

Daniel Cohn-Bendit, yaptığı açılış konuşmasında, “Boğaziçi Rüyası” bağlamında
Avrupa adına ılımlı islama merhaba der gibiydi. Toplantıların açılışında Türkiye’nin
AB’ne tam üyeliğini son derece önemli bulduklarını açıklayan Cohn-Bendit, ''Eğer biz
Türkiye'yi Avrupa'ya entegre edebilirsek, İstanbul, Ankara ve Türkiye'yi demokrasinin
Mekkesi haline dönüştürmeyi başarabilirsek, dünyaya bir işaret vermiş oluruz” diye
konuştu.
Alman Dışişleri Bakanı Fischer, konuşmasında Türkiye’nin tam üyeliği konusunda
Avrupa’nın güvenliğini ve Türkiye’nin stratejik önemini öne çıkardı. Fischer, 11 Eylül
sonrası Türkiye’nin üyeliğinin son derece önem kazandığını vurguladı ve Türkiye’nin
tam üyeliğine destek verdi. Fischer ayrıca konuşmasının başında Türkiye’ye tank
satışına ilişkin Yeşiller açısından bir tutum değişikliğinin söz konusu olmadığını da
belirtti.
“Bizler sizin acı söyleyen dostlarınızız” diyen AP – TBMM Ortak Parlamenterler
Delegasyonu Başkanı Joost Lagendijk ise aşılması gereken bir çok sorunun altını
çizmekle uğraş verdi.
Toplantının logosu, en çok eleştiri konularından birisiydi. Boğaz köprüsü önündeki
Ortaköy Camisini resmeden logo, ABD Başkanı Bush’un konuşmasını hatırlattı.

Cobb ve LaMarche’a
başarılar...

Türkiye’de Ramazan Ayı olmasına rağmen, eğlenme açısından Avrupalı Yeşiller,
İstanbul Gecelerinde şenlikliliklerinden pek ödün vermediler.

2 Kasım’da yapılacak ABD Başkanlık
seçimlerinde Bush ve Kerry’ye karşı
mücadele verecekler

Toplantılarla birlikte AP seçimleri nedeniyle hazırlanan gıda kampanyası sitesinde
Türkçe sayfalara da yer verildi. GDO’lar, adil ticaret, adil fiyat, yerel tüketim,
biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir tarım, çocuklar için meyveler ve gıda politikalarını
içeren kampanya hakkında ayrıntılı bilgi ve hazırlanan e-kartlara ulaşabilmek için
http://www.eat-better.org/ adresini ziyaret etmeniz yeterli

ABD’de başkanlık seçimleri gelecek hafta
gerçekleştirilecek. 2000 seçimlerine Ralph Nader ile
katılan ve demokratlar tarafından oyları bölerek Bush’un
seçilmesine neden olmakla suçlanan Yeşil Parti bu kez
David Cobb & Pat LaMarche ikilisi ile seçimlere
katılacak.

Medyadan büyük ilgi
Toplantılara medya ilgisi korkunç düzeydeydi. Aynı konular, benzer konuklarla
tartışılırken ortada gözükmeyen, gözükse de pek sesi soluğu çıkmayan medya
kuruluşları bu kez adeta tam kadro salondaydı. Ancak kamuoyuna yansıyanlar,
yalnızca Alman Yeşilleri İktidar ortağı olmasına ve kararı devlet liderlerinin alacağı
bilinmesine rağmen, hemen tamamen “AB’ne katılım için tarih verilecek mi,
verilmeyecek mi?” sorusuna yanıt arıyordu. Hükümet politikalarının ciddi eleştirileri
de “tarih saplantısının” gölgesinde kalıyordu.

Haziran ayında Milwaukee’de yapılan kongrede CobbLaMarche ikilisine kaybeden Nader ve Camejo ise
seçimlerde bağımsız aday olarak yer alacak.
Hazırladıkları 74 sayfalık program ile şirket egemen parti
ve politikalara karşı bir alternatif ortaya koyan ABD Yeşil
Parti’ye 432 adayla katıldıkları 2004 seçimlerinde başarılar
diliyoruz.
Ayrıntı için:
Adaylık Sitesi www.votecobb.org
ABD Yeşil Parti Sitesi www.gp.org

David Cobb ve Pat LaMarche Kampanya sırasında

