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Sobota, 11.11.2017, 12:30

Światowa

konferencja

nasze środowisko naturalne //

Münsterplatz, Bonn (Niemcy)

klimatyczna w Bonn
nasza przyszłość //

Wielka Demonstracja w Dniu – Akcji Klimat

nasz opór

Świata

Nasze środowisko i tym samym nasza przyszłość sa w niebezpieczenstwie ! Przez ocieplenie ziemi,
przez wycinanie lasow, przez zatruwanie gleby pestycydami, przez smieci plastikowe i odpady
atomowe w morzach i pod ziemia, czy tez poprzez produkcje energii z wegla, ropy i z uranu...grozi
nam globalna katastrofa klimatyczna, ktora zagraza egzystencji calej ludzkosci.
Konieczne są radykalne natychmiastowe środki !
A mimo wszystko oprócz "deklaracji intencji", nie ma żadnych wiążących wyników na corocznych
konferencjach klimatycznych ONZ. Również Konwencja Paryska pozostala bez zobowiązań.
Globalna klimatyczna katastrofa jest beztrosko akceptowana. W lipcu 2017 r. kraje G20, które
łącznie odpowiadaja za 75% emisji CO2, nawiazujac do Konwencji Paryskiej, jednoznacznie
stwierdziły, że chca zwalczac zmiany klimatyczne energia jądrowa, lupkami (Fracking) i rzekomo
"czysta" energia kopalna. To zdemaskowało owo porozumienie paryskie jako szwindel. Z
ostatniego niemieckiego "planu ochrony klimatu 2050" usunięto wiekszosc konkretnych celow.
Zamiast tego Rząd Federalny chroni koncerny samochodowe, które świadomie zanieczyszczają
nasze powietrze i w nastepnych latach chca nadal pozostac przy silnikach spalinowych.
Nasze środowisko, nasza przyszłość, nasz opór! Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że tak nie
może byc dalej. Na calym swiecie rozwija się apel dla ratowania środowiska! Podczas Światowego
Szczytu Klimatu w Kopenhadze, protestowalo ponad 200 000 osób, „Marsz za klimat“
zmobilizowal w 2014 roku miliony ludzi na całym świecie. W listopadzie 2017 r. odbedzie się 23.
(!) Światowy Szczyt Klimatu w Bonn (COP23). Będzie to również okazja do międzynarodowego
protestu w Bonn!
Jako organizacja zrzeszajaca na rownych prawach rozne organizacje, grupy i osoby indywidualne
wzywamy do szeroko zakrojonego protestu, którego punktem kulminacyjnym bedzie demonstracja
11.11. w Bonn. Jest nas dużo, jesteśmy roznorodni, ale laczy nas zobowiązanie do ratowania
środowiska – oczywiscie na antyfaszystowskiej bazie: Refugees welcome ! Chcemy wspolnie
pokazać alternatywę, w której rowniez za 50 lat bedzie mozna oddychać czystym powietrzem i
słuchać spiewu ptakow w lesie. Chcemy powstać za świat, który nie bedzie sie charakteryzowal
ekonomia zysków i niszczeniem środowiska, ale solidarnościa, świadomościa ekologiczna jak i
jednościa człowieka i natury. Potrzebna jest natychmiastowa zmiana tego kursu! Pokazmy to 11.11.
w czasie międzynarodowo obchodzonego dnia -akcji klimatu, jasno zeby bylo nas slychac, zeby
nikt nie byl w stanie nas przeoczyc!

Przyjdzcie wszyscy na wielka demonstracje w sobote! Podpisanie apel!
11.11.2017 o godz. 12:30 na Münsterplatz w Bonn
* Bądź z nami !
* Informuj sie:
info@demo-klimakonferenz.de
www.demo-klimakonferenz.de

0049-30-39802910
facebook: demoklimakonferenz

