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Hükümet uyuyor,
variller sahile vurmaya
devam ediyor
Sinop Çevre Dostları Derneği’nin çağrısı üzerine 31 Ekim Pazar günü 17 yıl
önce Corina ve Akbay-1 isimli gemiler tarafından Karadeniz'e boşaltılan ve
Türkiye'nin Karadeniz sahillerine vuran zehirli variller hakkında bir eylem
gerçekleştirildi.
Yeşillerden Kasım Yeter ve Süleyman Yılmaz’ın katıldığı eylemde konuşan
Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Özen, yaklaşık 3000 varilin yıllar
önce başlayan yolcuğunun yasa dışı olarak Türkiye’de sonlandığını, ancak şu ana
kadar bu varilleri toplamaktan başka bir şey yapılmadığını belirttikten sonra,
bürokratik ve yasal yollara başvurarak İtalya’nın bu zehirli atıklar üzerinde
sorumluluk üstlenmesi sağlanması gerektiğini vurguladı.
Halen Sinop'un Soğuksu ve Samsun'un Alaçam İlçesi Terskırık köylerindeki depolarda sağlıksız şartlarda saklanan varillerin, bozunuma uğrayarak çevreye yayılması
olasılığı yörede yaşayan insanları tedirgin ediyor. Köylüler bölgede kanser vakalarında artışlar olduğunu dile getirirken, sorunun bir an önce çözümünü istediler. Eylemin
gerçekleştirildiği sıralarda Karadeniz sahillerine yeni variller vurmaya devam ediyordu.
Eylemde Yeşiller adına bir konuşma yapan Kasım Yeter, konunun varillerin İtalya tarafından geri alınmasını aştığını ifade ederken, “Burada yaşayanlar Türkiye
Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, Başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan da bu nedenle sorunun muhatabıdır. Her fırsatta İtalya’ya giden, İtalyan Başbakanını oğlunun
nikah şahidi yapan, bir çok ticari görüşme yapan Erdoğan nedense vatandaşın sorunlarını gündeme getirmiyor” diye konuştu.

Yerel Konferanslar – 4
Yeşiller Antalya’da

Ender Eren, Turizmin küresel iklim değişikliğindeki rolünü de dile getirerek, endüstriyel
turizmin doğa ve çevreyi sömürdüğünü, daha fazla enerji gereksinimi yarattığını, bu
nedenlerle turizm etkinliklerinin daha fazla artırılmaması ve temiz enerji kaynaklarına
yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Yeşiller Ön Konferans öncesi yerel konferanslardan
dördüncüsü, 6-7 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapıldı.
İlk gün sabahı aşağıda konu ile ilgili basın açıklamasını bulacağınız
Side sahillerinin son doğal orman parçasının golf sahaları ve iki otel
yapımı için tahsis edilmesi konusunda Side Doğa Gönüllüleri ile
Sorgun Ormanında bir protesto gösterisi yapıldı.
Öğleden sonra ise, Ayşe Feyzioğlu, Ender Eren, Cem Arsüv ve
Hediye Gündüz’ün katıldıkları “AB Sürecinde Turizm ve Etkileri”
başlıklı panel gerçekleştirildi.
Ayşe Feyzioğlu, Antalya’nın turizm konusundaki liderliğinin doğa ve
çevre koruma konusunda söz konusu olmadığını dile getirerek
sürdürülebilir turizmin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cem Arsüv, tartışma bölümünde tepki alan konuşmasında atık sorununun önemli olduğunu
belirterek, uygun planlama ile 6 milyon kişilik kapasitenin 9 milyona çıkarılabileceğini
söyledi.
Hediye Gündüz ise, turizmden elde edilen gelirin büyük kısmının ülke dışına transfer
edildiğini, turizm öğrencilerinin köle gibi çalıştırıldıklarını, herşey dahil sisteminin küçük
otel ve pansiyonculuğu bitirdiğini dile getirdi.
Beldibi yöresinden gelen köylüler, her şeyin turizme endekslendiğini, ulusal menfaatler
uğruna kendilerinin yok sayıldığını ifade ettiler.
İkinci gün koordinasyon toplantısı yapıldı. AP Yeşiller Grubu toplantıları, medyanın
yeşillere bakışı ve yeşil hareketin örgütlenmesi konusunda tartışmalar yapıldı.
Antalya’dan toplantıya katılan kişiler bir grup kurulmasını ve gündem oluşturularak
çalışmalara başlanmasını kararlaştırdılar.

Sorgun Ormanını katletmeyin!
Yeşillerden Ender Eren ve Süleyman Yılmaz, hafta sonu katıldıkları eylemde aşağıdaki
açıklamayı yaptılar; “Side Sorgun ormanına gelerek burada yapılması planlanan Golf sahaları
ve Otel inşaat alanlarını, Akdeniz kıyılarını ormansızlaştırma projesini ilklerinden birini
maalesef yerinde gördük. Bu bizim hiç kabul edemeyeceğimiz bir projedir. Hem projeyi alan
hem de buna izin veren Turizm ve Kültür Bakanını protesto ediyoruz. Duyarsızlığını
sürdüren Turizm Bakanını istifaya davet ediyoruz. Yerel inisiyatifleri başta Side Doğa
Gönüllülerini ve Manavgat Sivil Toplum platformu gönüllülerini desteklerken konuyu 4-5
Aralıkta İspanya Valensiya'da yapılacak olan Akdeniz Yeşilleri toplantısına taşıyarak
uluslararası kamuoyuna bu sorunu duyuracağız.

Yeşil Oda: İstiklâl Cd., Kurabiye Sk., No: 13, Kat: 3 (Parsifal'in üstü), Tarlabaşı-Beyoğlu/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

Türkiye Yeşiller
Ön Konferansı
Daha önce Ekim sonunda yapılması öngörülen
konferans, 11-12 Aralık tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilecek.
2005 yılında yapılması planlanan Türkiye Yeşiller Konferansı’na hazırlık olarak
toplanacak Ön konferansta, Türkiye Yeşilleri Konferansı’nın çağrısının yapılması,
örgütlenmesi ve yeni insanların konferans sürecine katılımının sağlanması,
konferansta ele alınacak konuların belirlenmesi ve yeşillerin örgütlenmesiyle ve
politikalarıyla ilgili önem taşıyan konular hakkındaki düşüncelerin paylaşılması
amaçlanıyor.
İlk gün kamuoyuna açık olarak yapılacak toplantıda sabah oturumlarında yeşil politika
başlıklarında sunumlar gerçekleştirilecek. Öğleden sonraki oturumlarda ise yeşillerin
örgütlenmesi ve yeşil politikanın geleceği konusunda bildiriler sunulacak.
Yeşiller Türkiye Koordinasyonunun çalışmalarının ele alınacağı ikinci gün
toplantılarında, iş bölümüne ilişkin öneriler tartışılarak, çalışmaları yürütecek olan
sorumlular ve çalışma grupları belirlenecek.

Canavar Balon Turu
Sona Erdi
GDO’ya Hayır Platformu tarafından yürütülen Canavar
Balon Turu, Ankara’da yapılan mitingle sona erdi. Yeni
Türkü’nün de bir konser verdiği mitinge uğrayan Tarım
Bakanı Sami Güçlü, GDO’lu ürünlerin kontrolü konusunda
yasal belirsizlikleri ortadan kaldıracak bir düzenlemenin
yapılacağını duyurdu.

Ön Konferans, konferans sürecine katılmak isteyen ya da konuyla ilgili düşüncelerini
paylaşmak isteyen herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

Balkan Yeşilleri İstanbul’da toplanıyor
Avrupa Yeşil Parti Doğu-Batı Diyalogu çalışmaları kapsamında 10 Aralık Cuma günü
İstanbul’da yapılacak olan yürütme kurulu toplantısından sonra, Balkan ülkelerinden
gelen Yeşillerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantı, Taxim Hill
Otelinde İngilizce olarak yapılacak.

Bush 4 yıl daha Beyaz Saray’da…

Peki ABD’yi kim
demokratikleştirecek?
Amerikan seçimleri tarihinde hiç olmadığı kadar dünyanın gündemine
oturdu. Milyonlarca insanın kaderi bir kişinin iki dudağı arasında olunca,
ister istemez başkanlık koltuğuna oturacak adayın kim olacağı herkesi
meraklandırdı.
Aslında Cumhuriyetçilerden pek de farklı bir söyleme sahip olmayan ve
seçim stratejisini politikalar üzerine değil kişiler üzerine kuran
Demokratlar, Bin Ladin’in Amerikan halkına 11 Eylül’ü hatırlatan video
kaseti ile zaten pamuk ipliğine bağlı şanslarını da kaybettiler.
2000 seçimlerinde Yeşil Parti adayı olan Ralph Nader, bu kez 400 bine
yakın oy aldı. David Cobb/Pat LaMarche ikilisi ise 105 bin oyda kaldı.
Şu yada bu şekilde Demokratların oyları bölme iddiası alternatif
adayların aldığı oyları etkilemiş gözüküyor.
Yanda ayrıntısını gördüğünüz seçim sonuçları, şirket egemen başkanlık
seçim sistemi için şu soruyu da beraberinde getiriyor; Amerika’nın farklı
sesleri yalnızca sokaklarda mı kaldı?
Peki şimdi ne olacak? ABD’de ilan edilen ve seçim sonrası demeçlerde
Avrupa Birliği’ne de yansıdığı gözlenen bu korku imparatorluğuna karşı,
demokrasiyi ve insan haklarını kim hatırlatacak?
Amerikan halkı, Bush’un Ortadoğu’yu demokratikleştirmesinde kararlı.
Peki Amerika’yı kim demokratikleştirecek?

Adaylar

Aldığı Oy

%

George W. Bush (R)

58,978,616

51%

John F. Kerry (D)

55,384,497

48%

Ralph Nader (I)

394,578

0%

Michael Badnarik (Lib.)

377,940

0%

Michael A. Peroutka (CST)

129,842

0%

David Cobb (Green)

105,525

0%

Leonard Peltier (PFP)

21,616

0%

Walter F. Brown (I)

10,258

0%

James Harris (SWP)

6,699

0%

Roger Calero (SWP)

5,274

0%

None of These Candidates (Una.)

3,646

0%

Thomas J. Harens (OTH)

2,395

0%

Bill Van Auken (I)

2,078

0%

Gene Amondson (Lib.)

1,896

0%

John Parker (LU)

1,159

0%

Charles Jay (PCH)

867

0%

Stanford "Andy" E. Andress (Una.)

720

0%

Earl F. Dodge (Phb.)

122

0%

