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İklim değişikliği, daha önce görülmemiş bir ölçekte acil bir krizdir. Endişe verici biyo çeşitlilik
kaybı oranının yanı sıra (altıncı kitlesel yok oluş), insan uygarlığının asli temellerini tehdit ediyor.
Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklığın 1.5 derecede ve en azından sanayi öncesi seviyelerin 2
santigrat üzerinde tutulması amacına rağmen, üzerinde hükümet tepkileri çoğunlukla çekingen
ve gecikmiş - ve bazen de ihmalkar olmuştur. En iyi ihtimalle, krizi ele alan bireysel etkinlikler
sözkonusu olmuştur.
Ne var ki dünyadaki insanlar daha kapsamlı etkinlikler ve iklim adaleti için mücadele etmek
için harekete geçtiler. Hareket, neredeyse her ülkede okul grevine ve toplu gösterilere katılan
milyonlarca genç tarafından yönetildi.
Küresel hareketin çağrılarından biri, iklimsel acil durum ilan edilmesi olmuştur. Bu etkiyle ilgili
olarak 300 milyona yakın kişiyi kapsayan deklerasyonlar yayınlandı. Ülke düzeyinde İngiltere,
İrlanda, Avusturya, Portekiz, Kanada ve Arjantin buna katıldı.
Yerel düzeyde, 1000'den fazla topluluk tarafından benzer kararlar alınmıştır. Avrupa'da
deklerasyon yapan şehirler arasında Amsterdam, Varşova, Brüksel, Lyon, Köln, Napoli,
Barselona, Basel ve Prag'da bulunan iki bölge konseyi yer alıyor.
İklim acil durumunun ilan edilmesi tartışmaları tetikleyerek medyanın dikkatini çekebilir ve
krizin aciliyetini vurgulayabilir. İnsanları somut eylemler ve ilerici iklim politikalarını
desteklemek için harekete geçirebilir. Ayrıca ikiyüzlülüğü ortaya koymak ve siyasi ve kurumsal
liderlere baskı yapmak için de kullanılabilir. İklimsel bir acil durumda olduğumuzu
kabullenmenin bizatihi kendisi politik bir eylemdir zira iklim kriziyle yüzleşme ve onaylama
cesaret gerektirir.
Ayrıca, dünyada ve özellikle AB'de, ülkelerin yüksek iklim hedeflerine saygı duymalarına ve
bunun yanı sıra şirketlerin iklim hedeflerine uymasına yönelen iklim davaları faaliyetlerinin
yükselişini görmekte ve desteklemekteyiz. Dünyada ve AB'de iklim adaleti sosyal
mücadelelerinin yükselişini de gözlemliyoruz.
Ancak, deklerasyonlar tek başına yeterli olmaktan uzaktır. İklimsel acil durum bir söyleme,
politik bir pazarlama stratejisine veya yeşil güzellemeye indirgenemez. Deklerasyonları bizi
iklim nötrlüğüne derhal götürecek acil ve iddialı bir iklim eylemliliği izlemelidir. İklim nötrlüğü,
tüm sera gazı emisyonlarının karbon tutucular tarafından emilebileceği bir seviyeye
indirilmesini gerektirir. Aynı zamanda, sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarının diğer
alanlarda olumsuz etkilere yol açmasını da engellemeliyiz.
Geçtiğimiz birkaç yılda, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda, bazen acil
durum bahanesi gerekçesiyle gerçekleşen, endişe verici saldırılara tanık olduk. İklim acil
durumu kavramı bir ülkeden, kültürden ve dilden diğerine değişebilir, ancak anayasal bir
olağanüstü hal ilan etmekle karıştırılmamalıdır. İklimsel bir acil durum vatandaşlık haklarını
sınırlandırmak için asla kullanılamaz - aksine, insanları iklim krizinin tahribatından korumalıdır.
Biz Avrupalı Yeşiller, Avrupa'da hükümetin her kademesinde iklim acil durumu ilanı için
çalışacağız. Atılabilir adımların ya deklarasyonlara dahil edilmesini ya da hemen başlatılmasını
istiyoruz. Bunlar şunları içermektedir:

8-10 Kasım 2019, Tampere'deki 30
EGP Konseyi’nde kabul edilen EGP Kararı

Avrupa Parlamentosunda talep ettiğimiz, Paris Anlaşmasına uymak için nükleer enerji ve
karbondioksit gazını yakalayarak fosil yakıt üretiminde depolama gibi sürdürülebilir olmayan
seçeneklere güvenmeksizin, 2030 yılına kadar sera gazı salımlarının en az % 65 azaltılması ve
iklim nötrlüğüne 2040 ya da öncesinde ulaşılması eylemlerini, (nükleer enerji gibi sürdürülebilir
olmayan seçeneklere ya da karbon salınımını azaltan, ancak kabul edilemez olumsuz çevresel
ya da sosyal etkilere sahip olan seçeneklere güvenmeden)
enerji tasarrufu önlemlerine odaklanan acil ve iddialı emisyon azaltma hedeflerini;
tüketime dayalı emisyonlar dahil, tüm sektörler ve emisyonlar için somut önlemler ve zaman
çizelgeleri içeren bir yol haritasını;
yol haritasını uygulamak için yeterli kaynakları;
İklim çözümleri arasındaki sinerjilere ve biyoçeşitlilik kaybının adil bir şekilde değiştirilmesi ve
tersine çevrilmesi gibi diğer sürdürülebilirlik hedeflerine proaktif bir odaklanmayı.
Kampanyamızı, fosil yakıtlardan kurtulmak için yaptığımız EGP kampanyasında kazanılan
deneyimler üzerinde geliştireceğiz. Üye Partiler ve onların yerel ve bölgesel bölümleri, FYEG,
GGEP, GEF ve Küresel Yeşiller dahil olmak üzere tüm Yeşil aile ile yakın bir şekilde çalışacağız.
Kampanyaya rehberlik etmek için ortak bir yönlendirme grubu oluşturulacak.
İlgili Avrupa Vatandaşlarının Girişimlerini desteklemek de dahil olmak üzere ilerici siyasi güçler,
sivil toplum örgütleri ve hareketlerle daha geniş ittifaklar kuracağız. Çalışmamız çekirdeğinde
iklim adaleti olan bir kapsayıcılıkla gerçekleştirilmelidir.
Kampanya hedefleri şunları içermektedir:
Mümkün olduğunca çok Avrupakomünitesinde iklim acil durum bildirileri yayınlanmasını ve
iklim nötrlüğüne adanmışlığı sağlamak;
politika belirleyicilere, deklerasyon ve hedeflerin acil ve iddialı siyasi eylemlerle takip edilmesini
sağlamak için baskı yapmak;
Yerel ve bölgesel Yeşilleri ve sivil toplum aktivistlerini güçlendirmek, seferber etmek ve
ilişkilenmelerini sağlamak
Kıta boyunca bir öğrenme ağı oluşturmak ve eylem için somut araçlar sağlamak;
Sokaklardaki mevcut enerjiyi siyasi kurumlarda değişimi tetiklemek ve insanların rol
oynamasını sağlamak için kanalize etmek;
İklim değişikliğine karşı ve iklim adaleti için mücadelede Yeşilleri tartışmanın merkezinde,
gerçek değişimin aktörleri ve sivil toplumun ortağı olarak konumlandırmak;
sosyal adaletin iklim adaletine doğal olarak bağlı olduğunu ve yerel, ulusal, Avrupa ve
uluslararası düzeyde adil bir geçişe gereksinim olduğunu kabul etmek;
Üye partilerle işbirliği içinde Avrupa Yeşiller Partisi’nin COP25 ve COP 26’da varlığı ve katılımını
garanti etmek

