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2003 yılında atık miktarını önemli ölçüde azalt-
maya karar veren ikiz şehir San Francisco (ABD), 
bir rol model oluşturuyor. İki şehir, 2018 yılında 

imzalanan Mutabakat Zaptı’ı ile, atık önleme, geri 
dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili fikir alışverişinde 
bulunmayı kabul ettiler.

Atık küresel bir sorundur. Bu sebeple, BM Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH’ler) 12’ncisi 
olan Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim maddesin-
de, 12.4 “Atıkları sorumlu bir şekilde imha etme” ve 
12.5 “Atıkları önleme ve geri 
dönüştürme” alt maddeleri yer 
almaktadır. Evimiz hangi şehir ya 
da hangi ülke olursa olsun, çöp 
hepimizin sorunudur. Tüketiciler 
olarak her gün çok fazla çöp üre-
tiyoruz.

Bundan dolayıdır ki, doğru ve uygun önlemle-
rin oluşturulmasında sivil toplumun etkili bir rol 
oynaması çok önemlidir. Kiel örneğinde 450’den 
fazla mukim, konseptin geliştirilmesinde rol aldı. 
2016 yılında kurulan ‘Zero Waste Kiel e.V.’ derneği 
de süreci aktif olarak destekledi. Bu da, politikalar 
oluşturulurken, sivil toplumun önemli bir itici güç 
olabileceğini göstermektedir.

Eyalet başkenti Kiel’in finanse ettiği, Sürdürülebilir 
Kalkınma için Sivil Toplum Diyaloğu şehir ortaklığı 
projesinin amacı tam da bu potansiyeli geliştirmektir. 
Projenin amacı Kiel’in ortak şehirlerinden (Brest, 
Hatay, Moshi Bölgesi, San Francisco) katılan sivil 
toplum aktörlerinin sürdürülebilir kalkınma konu-
sunda fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir plat-
form oluşturmaktır. Elbette bu katılımda Kiel de yer 
alacaktır. İlk olarak, her yerde mevcut olan çöp konu-
su seçilmiştir.

5 Kasım 2020 tarihinde toplam 5 farklı şehirden 
katılımcılar çevrimiçi olarak ilk defa biraraya geldiler. 
Dr. Dietrich Sturm’un atık konulu konuşmasından 
sonra, katılımcılar atık konusunun yerel ve küresel 
olarak yarattığı sorunları kendi bakış açılarından 
tartıştılar.

“Küresel düşün, yerel hareket et” ilkesine sadık kala-
rak, bu küresel soruna, yereldeki bakış açısını bir vi-

deo ile anlatmaları istendi. Bu amaçla, video üretimi 
konusunda bilgi ve donanım sağlayan uluslararası 
bir video atölyesine katılmaları sağlandı. 15 Aralık 
2020 tarihinde katılımcılar videolarını konuyla ilgili 
bir kitleye gösterme fırsatı buldular. Bu bilgi ve fikir 
alışverişinin daha önce tanımadıkları şehirlerin il-
ginç özelliklerine ve çöple nasıl başa çıktıklarına ışık 
tuttuğu konusunda hemfikirdi herkes.

Büyük resme bakınca, atık konusunun sürdürülebilir 
kalkınmanın bir çok alanını etkilediğini görülmekte-
dir. Atıkların uygunsuz imha edilmesinden kaynakla-
nan çevre ve deniz kirliliğinden (SDG 14 + 15), kay-
nak ve iklim korumasından (SDG 13), çöp ihracatı ve 
bununla bağlantılı eşitsiz yük paylaşımına kadar (SDG 
10) bir dizi alan.

Tüm bunları ve BM 2030 ajandasının sür-
dürülebilir kalkınma konusundaki 17 he-
definin içinde  yer alan birçok konuyu, 

kardeş şehirlerimizin sivil toplum aktörleri 
ile farklı bakış açılarıyla aydınlatmak istiyoruz. Bu di-
yalogla, ortak şehirlerimizde sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini vurgulamayı ve sivil toplumun rolünü 
güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Kiel Kent Konseyi, 19 Kasım 2020 tarihindeki toplantısında ‘Sıfır Atık Konsept’ini oy birliği ile kabul etti. Eyalet 
başkenti olan Kiel, sunulan 107 önlem maddesini hayata geçirerek, Almanya’nın ilk sıfır atık şehri olmayı 
amaçlıyor. Hedef, israfı önlemek ve kaynakları döngüsel ekonomiye geri kazandırmak.

Çöp(süz) dünya: 
Senin çöpün benim de çöpüm!

Projenin yöneticisi 
Lotte Nawothnig 
çalışmayı, “Her zaman 
her yerde var olan bu 
konu, bu kadar farklı 
beş şehirden katılan 
paydaşların bir diya-
logda buluşması için iyi 
bir fırsat sunuyor,” diye 
açıklıyor.
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Breton’un ikinci büyük kenti olan Brest’le, Kiel’in ortaklığı 1964 yılına dayanır. Bu tarihte Brest, Kiel’in ilk 
kardeş şehri oldu. Élysée Antlaşması’ndan kısa bir süre sonra kurulan ortaklık, Fransız – Alman ilişkilerini  
güçlendirerek birleşik bir Avrupa’ya katkıda bulunmayı hedefliyordu.

Atlantik Kıyısı’ndaki Brest’te 
Çöp Tenekesine Yiyecek Yok

Ayrıca, Brest’te, birkaç adet ikinci el 
mağazası ve vatandaşların ambalaj atığı 
üretmeden yiyecek ve başka ürünleri satın 
alabilecekleri bir ‘ambalajsız dükkan’ var.

Bir Fransız – Alman topluluğu olan 
‘Kuşaklararası Diyalog ve Değişim – Genç 
ve Yaşlı’ tarafından 2019 yılında bir proje 
başlatıldı. Bu projenin bir parçası olarak, 18 
– 70 yaşları arasında 10 kişi, özel bir alışveriş 
için trenle Brest’ten Kiel’e seyahat ettiler. 
Seyahatin amacı, çoğunun ilk kez geldiği 
kardeş şehir Kiel’i keşfetmenin yanısıra sür-
dürülebilirlik konusuydu. Kiel’de kaldıkları 
süre boyunca, ‘Ambalajsız Dükkan’ı ve ‘Alte 
Mu Impuls – Werk e. V.’yi ziyaret ettiler. Grup 
ayrıca, belediye başkanı Tovar’ın resepsi-
yonu ile, Kiel’deki sürdürülebilirlik ile ilgili 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” konulu 
bir konferans izledi.

Gıda atma yasağı ve kullanılmış 
mobilyayı geri alma zorunluluğu

Paris İklim Anlaşması’nın bir sonucu 
olarak, ham ve geri dönüştürülebilir 
malzemelerle ilgili farkındalığı artırmak 
amacıyla bir dizi yasal düzenleme 
yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 2016’dan iti-
baren tek kullanımlık plastik poşetlerin 
ve 1 Temmuz 2016’dan itibaren meyve 
– sebze için kullanılan poşetlerin pe-
rakende satış noktalarında kullanımı 
yasaklanmıştır.

Buna ek olarak 2016’dan itibaren, sü-
permarketler satılamayan ancak hala 
yenilebilir olan gıda maddelerini 
bağışlamak veya geri dönüştürmek zo-
runda bırakılmıştır. Bu amaçla, süper-
marketler yiyeceklerin bağışlanabilmesi 
için yardım kuruluşlarıyla anlaşmalar 
imzalamak zorundalar. Bunlar dışında 
yine de çöpe atılan gıda maddesi olur-
sa cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu 
şekilde, gıda sektöründeki atık miktarı 
önemli ölçüde azaltılmıştır.

Kullanılmış mobilya konusunda da 
çalışmalar yapılmıştır. 2013 yılından 
beri mobilya üreticileri kullanılmış 
mobilyaları geri almak zorundadır. O ta-
rihten itibaren tüketiciler mobilya satın 
alırken eko – katkı payı ödüyorlar.

Atıkla ilgili bir diğer yasa Ocak 2020’de 
yürürlüğe girdi. Bu yasayla sanayicilerin 
sorumlu tutulması, tüketicilerin daha iyi 
bilgilendirilmesi ve atık toplama işinin 
geliştirilmesi sağlanmıştır. Amaç, kay-
nak israfına son vermektir. (Loi Anti – 
gaspillage, 2020)

Mesafe: 
Kiel – Brest (Fransa): 

1.207 km
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Brest, ülkenin kuzeyinde ve aynı zaman-
da en batı kısmında bulunan Breton 
eyaletinin bir şehridir. Yarımada, At-

lantik Okyanusu’na uzanarak körfezde bu-
lunan liman kenti Brest’e sığınak oluşturur. 
Breton’da yaşayan yaklaşık 3 milyon kişiden 
140.000’i Brest’te yaşıyor. Şehrin alanı 50 
km2 dir ve konumu nedeniyle ılıman bir ik-
lime sahip olmakla birlikte yazları serin ve 
kışları oldukça ılıktır.  Brest Limanı, önemli 
bir balıkçılık, kruvaziyer ve ticaret limanıdır. 
Aynı zamanda Fransız donanmasının 
önemli bir üssüdür.

Kıyıya yakınlığı nedeniyle, okyanusun plas-
tik atık yoluyla kirletilmesi Brest’te önemli 
bir sorundur. Temel olarak, şehir, günlük 
yaşamda üretilen çöplerin etkin bir biçim-
de ayrıştırılması ile ilgili öneriler oluşturarak 
atık sorununu ele alıyor – bu yolla geri 
dönüştürülebilir malzemeler, malzeme 
döngüsüne daha kolay kazandırılıyor.
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Adı geçen sivil toplum 
aktörleri aşağıdaki Sür-
dürülebilir Kalkınma 
Hedefleri için çalışıyor.

Brest ve Kiel arasında sivil toplum bağlamında tarihi bir birliktelik vardır. Brest’teki sivil toplum, yereldeki atık 
miktarını azaltmak için, çeşitli alanlarda bilgilendirmek,  atölyeler vasıtasıyla farkındalık yaratmak ve var olan 
siyasi önlemleri sorgulamak için girişimlerde bulunmaktadır.

Brest’te Sürdürülebilir Tüketim İçin Yenilikçi Fikirler

Ortaklık Komitesi
1979 yılında kurulan eşleştirme 
komitesinin ana hedefi, Brest ve 
kardeş şehirleri arasındaki anlayışı 

güçlendirmek ve paylaşımları 
yüreklendirmektir. 1995 yılında, ko-

mite, “Association Brestoise des Jumela-
ges et de Coopération Internationale” (ABJCI) adını 
almıştır. 

Örgüt, kardeş şehirler arasındaki paylaşımı artırmak 
için bir çok projenin gerçekleşmesine yardımcı oluyor. 
Bu amaçla, olabildiğince çok fazla insana ulaşabilecek 
formatlar seçilmektedir (sinema, öğrenci değişimi, 
kültürel etkinlikler vb.).

Ortaklıklar, seçilmiş temsilcilerin düzenlediği 
anlaşmalara dayanır. Bununla beraber, sivil toplu-
mun, ortaklıkları şekillendirme şansı vardır. Örgüt,  
katılımcıların çeşitli konulardaki farkındalığını 
artırmaktadır.
www.facebook.com/JumelageBrestKiel

Zéro déchet
Zéro Déchet Nord Finistère derneği, 
Fransa Sıfır Atık Derneği’nin bir alt 
kuruluşudur ve hedefi toplam atığı, 
satın alma anında var olan potansiyel 

atığı dikkate alarak, azaltmaktır. 

“Eylemlerimizin amacı, vatandaşları atık önleme 
yollarının bilincine vardırmaktır: Çöp “satın almayı” 
önlemek için nasıl önlemler almalıyım ve alışveriş ya-
parken ambalajdan nasıl kaçınırım?” (Marion Pfirsch, 
Zéro Déchet Nord Finistère).

Yaklaşık 50 üyenin arasından 15 gönüllü, aralarında 
okul ve şirketlerin de bulunduğu, çeşitli hedef kitlele-
re yönelik bu eylemlerde aktif rol almaktadır.

Derneğin aktiviteleri asağıdaki beş alanı temel alır:
1-  Başlık konusunda bilgilendirme (sunumlar, stand 

destekleri)
2- Farkındalığı, kendin-yap atölyeleri, konuşma 

toplantıları ve kamusal alanlardaki eylemler ile (ör. 
çöp kovalarının incelenmesi) artırmak.

3- Topluluklar ve diğer yerel aktörler ile tartışma 
toplantıları ve yürürlükte olan yasalarla ilgili politik 
beyanların hazırlanması.

4- Satıcılar için çözum fikirleri ve tüketiciler için alter-
natif alışveriş olanakları.

5- Karşılıklı destek sağlayabilmek amacıyla ilgili 
girişimlerle ağ oluşturma.

Dernek, konuyla ilgili projeler hakkında fikir 
alışverişinde bulunduğu şehir yönetimi ile de 
doğrudan bağlantı içindedir.
www.zerodechetnordfinistere.fr/

Bocaux d’ana
Aralık 2019’da, derneğin özellikle özverili bir üyesi,  
geniş ölçekte organik ürünler sunan ambalajsız bir 
dükkan açmaya karar verdi. Dükkanda, kuru yiyecek 
satışının yanı sıra çeşitli hijyen ve kozmetik ürünleri 
de bulunmaktadır. 

Ek olarak, insanlar bu dükkana, atık önleme konusun-
daki fikirlerini paylaşmaya veya konu hakkındaki atöl-
ye çalışmalarına davet edilmektedir.

Pandeminin yarattığı kısıtlamalar bağlamında, 
girişimci Anaëlle Bellec, müşterileri için dağıtım 
servisini hızlıca hayata geçirmiştir: “Fikir iki yıldır 
aklımdaydı. Hatta ambalajsız dükkanımı açmadan 
önce. Fakat, fikir çok yenilikçi olduğu için bana des-
tek olabilecek bir banka bulamadım. Bir çok müşteri 
ambalajsız alışveriş yapmak istiyor fakat zamanları 
yok.” (Ouestfrance, 2020).
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Hatay, Türkiye’nin en güney ucunda 
yer alır. Doğuda Suriye ile komşudur. 
Batısında ise Akdeniz vardır. Bölge-

nin yarıdan fazlası dağlık arazidir: Gavur ya 
da Amanos Dağları (anlam olarak Kafirler 
Dağları) olarak da bilinen Nur Dağları, Ku-
zey Hatay’dan güneye doğru Lübnan’a ka-
dar uzanır.

Hatay’daki en uzun nehrin bir çok adı 
vardır: Asi, Orantes veya Ters Akan Nehir; 
Lübnan’da doğar, Suriye üzerinden akarak 
Hatay’ın batısından Akdeniz’e dökülür. Aynı 
zamanda Suriye ile Türkiye arasında doğal 
bir sınır oluşturur.  Hatay’ın 2.2 milyon olan 
nüfusunun 500.000’i Suriyelidir.

Suriye’den bir çok sığınmacı kabul eden 
Hatay’ın Hacıpaşa Mahallesi tam bu sınırda 
yer almaktadır. Toplamda 126.000 avro-
luk bağış ile, Kiel mukimleri, 2016 yılında 
Hacıpaşa’da 4 sınıflı bir okul ve bir oyun 
parkının yapımını sağlamıştır. Derin bir 
empati duygusuyla, bu okul, çocuklara iç 
savaşta yaşadıklarıyla baş etmeye yardım 
ediyor.

Hatay’da insanların dini inanışları 
çeşitlidir. Müslüman Türkler çoğunluğu 
oluşturur. Türkçe’nin yanında Arapça da 
konuşulmaktadır. Hristiyanlar, Yahudiler 
(Sunni ve Aleviler gibi) hep birlikte barış 
içinde yaşamaktadırlar. Hatay’ın merkez il-
çesi olan Antakya, Hristiyanlığın doğuşunun 
da merkezidir. Hatay’daki mezhepsel 
çeşitlilikten dolayı, sayılamayacak kadar çok 

olan camilerin yanında bir çok Hristiyan kili-
sesi de vardır. Vatikan tarafından resmi ola-
rak Hristiyanlık’taki en eski kilise ilan edilen 
St. Pierre (St. Peter’s Grotto) en ünlüsüdür. 
Antakya’daki ilk cami, Habib’i Neccar Ca-
mii’dir. İsmini, İsa zamanında yaşamış olan 
Habib’i Neccar isimli bir marangozdan alır.

Antakya’daki Arkeoloji Muzesi, dünyanın 
en büyük ikinci mozaik müzesidir. Burada, 
şehrin seçkin rolünün altını çizen, Roma 
mozaiklerinin en önemli koleksiyonlarından 
biri sergilenir.

Hazırlıkları devam eden EXPO 2021’nin, 23 
Nisan ile 29 Ekim 2021 tarihleri arasında 
Hatay’da yapılması planlanmaktadır. Sür-
dürebilirlik konusu burada da önemli bir rol 
oyanayacaktır.

Kiel ve Antakya arasında 2012 yılından beri ortaklık anlaşması bulunmaktadır. 2014 yılındaki mahalli idareler 
reformunun sonucunda Antakya bölgesi Hatay büyükşehir belediye sınırlarına  dahil edildi ve o günden beri 
Antakya da kardeş şehirdir.

Suriye Sınırında Dinsel Çeşitlilik: 
Antakya/Hatay

Çöpten yapılmış olağanüstü 
heykeller Ulusal Sıfır Atık 
Kampanyası’na dikkat çekiyor 

Hatay’lı mozaik sanatçısı Mervan 
Altınorak, atıklardan heykeller yapa-
rak geri dönüşüme ve atık azaltmaya 
katkıda bulunmaktadır. Bir çok şeyin 
yanında; çatallar, plastik oyuncaklar 
ve bilgisayar kasalarından kalan artık 
parçaları kullanmaktadır.

Sanatıyla, First Lady’nin Sıfır Atık 
Kampanya’sını desteklemek istiyor. 
Bu kampanya, tekrar kullanım, geri 
dönüşüm ve atık önleme konularındaki 
farkındalığı artırmak amacıyla 2017 
yılından beri devam ediyor. Türkiye, 
çöplükleri aşamalı olarak azaltmak 
ve beraberinde geniş kapsamlı bir 
geri dönüşüm sistemine geçmek için 
hazırlıklarını yapıyor.

Bu amaçla, 2 yılda 400.000 kişi eğitildi 
ve 25.000 kamusal binada (okullar, has-
taneler,  yönetim binaları) sıfır atık siste-
mine geçildi.

Mesafe: 
Kiel (Almanya) – Hatay (Türkiye): 

2.834 km
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2012 yılında imzalanan işbirliği sözleşmesi ile, şehir ortakları şu konulara odaklanmaya karar verdiler:  
gençlik, spor, okullar, sosyal meseleler, sağlık, yüksek eğitim/bilim, ekonomi, çevre, enerji ve dinler arası 
diyalog. Aynı zamanda, iki kardeş şehrin mukimlerine de önemli roller düşmektedir.

Ailevi Hatay’da Barış İçinde Birlikte Yaşam

Adı geçen sivil toplum 
aktörleri aşağıdaki Sür-
dürülebilir Kalkınma 
Hedefleri için çalışıyor.

Hatay’ın toplumsal yaşamını şu üç temel prensip 
şekillendirir: barış, kardeşlik ve iyiniyet. Suriye’ye 
yakınlığından ve vurgulanan dinsel çeşitlilikten 
ötürü, barış doğal olarak çok özel bir yere sahiptir. 
Kardeşlik, aile dışından insanları da kapsayan bir aile 
duygusuna göndermede bulunur.  Misafirperver bir 
kültüre işaret eden cömertlik de bu bağlamda görü-
lebilir. Başka şekilde ifade etmek gerekirse, Hatay’ın 
insanları yabancılara karşı iyi niyetlidir.

UluslarasI Kültürler Derneği UKUD
Uluslararası Kültürler Derneği, mimar Adnan Taş’ın 

başkanlığında 2016 yılında kurul-
du. İçişleri Bakanlığı‘na bağlı ola-

rak faaliyet gösteren dernek, 
uluslararası ortaklıkları güçlü 
bir biçimde desteklemektedir. 
Dinlerarası bir çalışma grubu 

olan Kiel merkezli Brückenbauen 
bu anlamda önemli bir ortaktır.

Kiel merkezli çalışma grubu Brückenbauen bu der-
nek ile yakın çalışmaktadır. Eylemlerinin önemli 
noktalarından biri, Alman, Türk ve Suriyeli öğrenciler 
arasında değişimin yüreklendirilmesidir: Yazılı ve 
basılı malzemelerle, hedeflerin oluşturulması ve 
gerçekleştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulu-
nurlar. Aşağıdaki okul ortaklıkları bulunmaktadır:

1.  Osman Ötken Lisesi (Antakya/Thor) ve Heyerdahl-
Gymnasium (Kiel)

2.  ATA School (Antakya) ve Hardenberg School (Kiel)

Bu diyalog, bir çok şeyin yanında Suri-
ye’den kaçış konusunda konuşmaya ola-
nak sağlayabilecektir. Kiel’e kıyasla, coğrafi 
yakınlığından ötürü Hatay’ı daha çok ilgilen-
dirmektedir bu konu.

Kimseyi geride bırakma
Kimseyi geride bırakma prensibiyle, BM 2030 
Gündemi, yoksullukla savaş, ayrımcılığın 
ve dışlamanın bitirilmesi, eşitsizliğin 
azaltılması ve bireylerin potansiyellerinin 
güçlendirilmesi konularında çağrı yapıyor. 
Şehir ve sivil toplum aktörleri, bu prensibin 
gerçekleştirilmesi için önemli katkılarda bu-
lunabilirler.

Kiel sakinleri ile değişim konusunda 
konuşan Adnan Taş şunu belirtmektedir: “Bir 
sonraki diyalogda, Alman delegasyonunu 
Antakya / Hatay hakkında bilgilendirmek is-
tiyoruz. Odak noktalarından biri kültürel açı 
olmalıdır.“

Bu, kesinlikle, UNESCO ödüllü Hatay gastronomisine 
bir yolculuğu içerecektir. Hatay’ın çok kültürlü tari-
hi bu konuda iz bırakmıştır. Yemek endüstrisi, aynı 
zamanda, fırsat eşitliği konusunda önemli bir rol 
oynamaktadır. Örneğin, bir çok restoran çok sayıda 
kadına iş olanağı sunmaktadır. 2016 yılında, şehir, en-
gelli insanların sosyal hayata katılımında rol oynayan 
Down Cafe’nin kurulmasını desteklemiştir (UNESCO, 
2020). BM’nin  kimseyi geride bırakma prensibine uy-
gun bir davranıştır.
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Brest, Hatay ve San Fransisco gibi, Kiel 
şehrinin de suyla doğrudan bağlantısı 
vardır. Baltık Denizi kıyısında bulunan 

Kiel’in, limanıyla eskiden beri süregelen bir 
bağı bulunmaktadır – tarihi askeri üssün-
den (ikinci dünya savaşında nerdeyse tama-
men yok edilen), her sene Haziran ayında 
tüm dünyadan yelkenlilerin yarıştığı Kiel 
Haftası’na kadar. 

Büyük feribotlar her gün Kiel limanından 
İsveç (Göteborg) ve Norveç (Oslo) 
limanlarına hareket eder. Bunlar ve diğer 
feribotlar limanlarda geçirdikleri zaman 
zarfındaki yüksek emisyonlarından dolayı 
ciddi eleştirilere konu olmaktadırlar. Şehir, 
emisyon sorununu kompanse etmek 
amacıyla elektrikle çalışan kıyı güç sistem-
lerinin kullanımı için çaba sarfetmektedir.

1995 yılında, Kiel, bir iklim koruma şehri ola-
rak, 2050 yılına kadar seragazı emisyonlarını 
% 95 oranında azaltma hedefi koymuştur 
(1990 yılına oranla). Şehir, 16 Mayıs 2019 
tarihinde meclis kararıyla İklim Aciliyeti ilan 

ederek bu taahhüdünün altını çizmiştir. 
Böylece, Kiel, Almanya sınırları içerisinde 
bunu yapan ilk eyalet başkenti olmuştur.

Şehir aynı zamanda atık önleme konusunda 
bir öncü olarak dikkat çekmektedir: Kiel Sıfır 
Atık Derneği e.V.’nin önerisiyle, 2018 yılında 
Almanya’nın ilk Sıfır-Atık-Şehri olmaya ka-
rar vermiştir. 450 Kiel mukiminin katılımı 
ile, Kiel Sıfır Atık konsepti geliştirilmiştir. 
Bir kez daha, yerel Sıfır Atık Derneği enerjik 
olduğunu ispatlamış ve bu hareketi ken-
di deneyimleri ile desteklemiştir (Sıfır Atık 
Konsepti, LH Kiel 2020).

2035 yılına kadar, şehirdeki toplam atık 
%15 azaltılacak ve artık çöp miktarı da 
yarılanacaktır. Kiel sakinlerinin kararlılığı bu 
amacın uygulanma aşamasında yine hayati 
önemdedir.

Kasım 2018’de, Kiel ayrıca, kendisini gü-
venli bir liman ilan ederek, denizde teh-
like altındaki mültecileri kabul etmeye 
söz vermiştir. Avrupa Birliği’nde hala ka-
rara bağlanmamış bir anlaşma olmasına 
rağmen, Kiel, harekete geçmeye karar ve-
ren ilk şehirlerden biridir.

Bu motto ile şehir, dünya çapında sorumluluk almak istiyor. Genel anlamda, eyalet başkenti, 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi’ni hayata geçirmek için bir çok alanda iddialı amaçlar peşindedir. Tüm bu gayretlerin  
necitesinde yakın zamanda 2021 Alman Sürdürülebilirlik Ödülü’nü almıştır.

Kiel’in rotası belli: 
Küresel düşün, yerelde harekete geç

Kiel tekrar kullanıma geçiyor: 
Depozitolu şık bardaklarda al-
götür-kahve

Eylül 2019’dan itibaren, bir çok pastane, 
yemekhane ve kafe “arkada hiçbir atık 
bırakmadan al-götür-kahve” seçeneğini 
sunmuştur (Kiel Şehri). Total olarak, 110 
adet dükkan bu servisi sunmaktadır. 

Mavi Melek sertifikalı bardaklar 2 avro 
depozitoya sahiptir ve katılan satış 
noktalarından herhangi birine bar-
dak iade edildiğinde depozito geri 
alınmaktadır.

Bu yolla, Kiel’de yaşayan insanlar atık 
önlemeye bir katkıda bulunabiliyorlar, 
çünkü, sadece Kiel’de, saatte ortalama 
918 adet tek kullanımlık kahve bardağı 
tüketilmektedir.

Pandemi esnasında buna karşın, 
çoğu satıcı ve alıcı tek kullanımlık 
bardakları – hatta nispeten birden çok 
defa kullanılanları da – kullanmakta 
isteksiz davrandılar, kullanımlarının 
yasal olmasına rağmen. Bu durumda 
uygulamanın Covid-19 sürecinde nasıl 
şekilleneceğini bekleyip göreceğiz.
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Umtüten (alternatif 
ekmek poşeti) 

Reste-Ritter 
(yemek artıklarından 
yeni bir şey yaratmak) 

Spülbar (mobil 
bulaşık makinası) 

School of 
Sustainability 

Ambalajsız dükkan – çöpsüz Kiel icin ilk 
kıvılcım mı?
Marie Delaperrière, 1 Şubat 2014 tarihinde 
Almanya’nın ilk ambalajsız dükkanını açtı. Bura-
da, müşteriler, tek kullanımlık ambalajlar olmadan 
alışveriş yaparak, günlük yaşamdaki atığı azaltmak 
için kayda değer bir katkıda bulunabiliyor. 2012 
yılında Marie, ABD’de yaşayan ve 2008 yılından beri 
ailesiyle günlük yaşamda hiçbir atık üretmeden 
hayatını sürdüren Béa Johnson’dan etkilenmistir.

Bu esnada, Kiel Modeli’ni tüm Almanya’da örnek alan 
sayısız kişi oldu. Neredeyse tüm büyük şehirlerde, 
insanların ambalajsız alışveriş yapabileceği bir dük-
kan örneği var (Enorm, 2020).
www.unverpackt-kiel.de/

Kiel Sıfır Atık e. V. : Atık toplama 
kampanyalarından siyasi 
katılıma
Kısa zamanda, Kiel’in günlük 
yaşamında atık önlenmesi ko-
nusunda müşterilerle heyecan 
verici paylaşımlar yapıldı. Böylelikle, 2016 yılında atık 
önlenmesine katkıda bulunmak hedefiyle Kiel Sıfır 
Atık e. V. kuruldu.

Günlük yaşamınızda ürettiğiniz atığı azaltmanın 
yollarını öğrenebilmek için çöp toplama etkinlikleri, 
atölyeler, konferanslar gibi çok çesitli imkanlar su-
nuldu. 

Derneğin en büyük başarılarından biri, şehrin 2018 
yılında Sıfır Atık Şehri olmaya karar vermesidir. Bu 
öneriyi gündeme getiren dernek, Kasım 2020’de 

benimsenen konseptin geliştirilmesinde de etkili 
olmuştur.
www.zerowaste-kiel.de/

Basit Yaşa – Sıfır Atık İletişim Ağı
Kiel Sıfır Atık e.V. derneğine benzer biçimde, Kiel’li 
Lena Stocker ve Philipp Walter, günlük yaşantımızı, 
“Basit yaşa“ isimli Sıfır Atık İletişim Ağı ile gözden ge-
çirmeye davet ediyorlar. Çevrimiçi kurslar ve blogları 
aracılığıyla, günlük atık miktarımızı azaltmakla ilgili 
açıklamalar, ipuçları ve gerekli bilgiler sunuyorlar.

“Benim amacım, çocuklarımızın da ileride bizim şimdi 
yaşadığımız kadar iyi yaşayabilmesi.“ (Philipp Walter)

 “Beni motive eden temel soru, gelecekte toplumu-
muzun neye benzeyeceği ve günümüzde sosyal ve 
çevresel sorunlarla nasıl mücadele edeceğimiz soru-
sudur.” (Lena Stöcker)
www.einfachleben.blog/

Kiel Sıfır Atık e.V.’nin başka bir önemli katkısı da “Kiel 
2019: Almanya’da Sıfır Atık Şehirleri için bir dönüm 
noktası” başlıklı konferansın Mart 2019’daki organi-
zasyonudur. 

Yolculuk başladı: Kiel, Sıfır-Atık-Şehir olma yolundaki hedefine doğru ilerliyor. Yüksek motivasyonlu çok 
sayıda sivil toplum aktörü bu işin başında ve projeyi ileriye doğru götürüyor.

Baştan – aşağı: Sürdürülebilir tüketimin lokomotifi 
Kiel’in Sivil Toplumu 

Yooweedoo 
programı, her yıl, 
Kiel Christian Alb-
rechts Üniversite-
sinden yaklaşık 100 
öğrencinin dünyayı 
azıcık değiştirecek 
sürdürülebilir pro-
jelerini destekliyor.   

Kurulduğu 2010 
yılından bu yana Kiel 
bölgesinde bir çok 
proje fikri geliştirildi. 
’Umtüten’ (alterna-
tif ekmek poşeti), 
yemek artıklarını 
kurtaran ’Resteretter’ 
ve tek kullanımlık 
bardak tasarrufunu 
sağlayan ’Spülbar’ 
(bulaşık 
barı) 
bunlardan 
bazılarıdır.
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Moshi Bölgesi: 
Tanzanya’daki En Temiz Şehir
Moshi Bölgesi, 2013 yılından beri Kiel’in Avrupa dışından ilk kardeş şehridir. Bu ortaklığın tematik odağı  
iklimin korunmasıdır. İki şehir, 2011 yılından beri iklim ortaklığı konusunda ilişki içindedir.

Tanzanya, Afrika’nin doğu kıyısında 
yer alır ve Almanya’nın yaklaşık 2,5 
katı büyüklüğündedir. Moshi Bölgesi, 

Tanzanya’nin kuzey doğusunda, Afrika’nın 
en büyük dağ sırası olan Klimanjaro’nun 
yanındadır.

Yaklaşık 60 km²’lik yuzölçüme sahip olan 
Moshi Bölgesi’nin 400,000’den fazla nüfu-
sunun büyük çoğunluğu tarım sektöründe 
çalışmaktadır. Bölgedeki iklim, yüksekliğe 
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir: 
Güneydeki alçak bölgede bulunan arazi-
ler, tropikal bir iklime sahip ve kuzeye göre 
daha az yağış almaktadır. Dağ sırasının 
oluşturduğu yükseklik farkından dolayı 
ılıman bir iklim hüküm sürmektedir.

Afrika’daki iş birlikleri ve iklim 
konferanslarına katılımlarından dolayı, her 
iki taraf da küresel sorunların çözümünde 
uluslararası işbirliğinin öneminin altını çiz-
mektedir. Bu mantıkla, Kiel ve Moshi Bölge-
si’nden temsilciler; kentsel ağaçlandırma, 
eğitim, sağlık ve atık yönetimi konusun-
da ortak proje fikirleri geliştirmişlerdir. 
Bunların bazıları çoktan hayata geçirilmiştir.

Örnek olarak, Kiel Park Departmanı’nın 
desteğiyle 2019 baharında Himo’da bir 
ağaç fidanlığı yenilenmiştir. Moshi Bölgesi 
icin ağaç yetiştirmenin yanısıra insanlara iş 
olanağı da sağlanmıştır. Ayrıca, yerel tüke-
tim için aynı bölgede balık yetiştiriciliği de 
yapılmaktadır. Özetle, Klimanjaro bölgesi-
nin korunmasına yıllardır çalışılmaktadır: 
Örneğin, 2012’de tomrukçuluk sıkı bir 
şekilde kısıtlanırken, ağaçlandırma 
çalışmaları desteklenmiştir.

Ek olarak, fidanlıkta, ağaçlardan düşen 
yaprakları ve mutfak atığını çözüştürerek 
gübreye dönüşmesini sağlayan bir kom-
postlama sistemi vardır. Fakat, bu sistem, 
sulama ve ısıtma konusunda oldukça emek 
yoğun olduğundan başka tesislere aktarımı 
kolay olmamaktadır.
Moshi Bölgesindeki nüfus, günlük olarak 
kişi başına ortalama 0.5 kg atık üretmek-

tedir. Bu çöpün büyük bir kısmı kamuya 
açık alanları kirletmektedir. Bu problemi 
çözmek için, yerel hükümet atık toplamayı 
geliştirme konusunda çok çalışmaktadır. 
Proje aktiviteleri arasında kompostlama, 
geri dönüşüm ve atık ayrıştırma konusun-
da eğitimler vardır. Ek olarak, atık toplama, 
coğrafi olarak yaygınlaştırılmalı ve daha iyi 
koordine edilmelidir (Moshi Bölgesi, 2020).

Şehir 2019 yılında, ikinci kez Tanzanya’nın 
en temiz şehri ilan edilmiştir (Tunza, 2020).

 
Plastik bulundurana hapis 
cezası! 

Tanzanya’da plastik poşet bulunduran 
herkes 70 - 100 avro’ya kadar para veya 
7 güne kadar hapis cezası ile karşılaşır.

2016 yılından beri Tanzanya’da plastik 
poset yasağı uygulanmaktadır. Benzer 
bir biçimde, aynı yasak bir çok diğer Af-
rika ülkesinde de uygulanmaktadır. Ör-
nek olarak, Kenya, Mali, Kamerun, Ugan-
da, Etiyopya, Malavi, Fas, Güney Afrika, 
Ruanda ve Botsvana sayılabilir.

2019 Haziran ayında, Tanzanya hükü-
meti, yasağı turistleri de kapsayacak 
şekilde genişletmiştir. Her türlü plastik 
poşetin ithalatı yasaklanmıştır. Bu yolla, 
hükümet, çevrenin korunmasına önem-
li bir katkı yapmayı istemektedir.
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Mesafe: 
Kiel (Almanya) – Moshi Bölgesi (Tanzanya): 

6.890 km



10 FORUM Civil Society Dialogue on Sustainable Development/2020

Tüm insanlar SKH’nin 
gerçekleştirilmesine 
katılmalıdır. Aksi halde, 
bunlar tepeden inme 
bir uygulama olarak 
kalacaklardır.
Aginatha Rutazaa, 
TUSONGE

TUSONGE aşağıdaki 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri için 
çalışıyor.

TUSONGE – Toplum Geliştirme Örgütü
2011 yılında bir sivil toplum örgütü olarak kurulan 
organizasyon,  sosyal adaletsizliği gidermeyi ve böy-
lece dezavantajlı grupların (ör. kadınlar, engelliler) 
haklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır (TUSONGE 
Profile, 2016).

Organizasyon, iş modellerinin geliştirilmesi, temel 
hizmetlerin sağlanması (sağlık, eğitim, su/elektrik 
erişimi, barınma) ve cinsiyet eşitsizliği konularında 
özellikle katkı sağlamaktadır.

Bir süre önce, organizasyon engelli bireyler için bir 
proje başlattı: Boş plastik şişeleri toplayıp içlerine 
bulaşık deterjanı doldurup sattılar. Bu yolla, çevreyi 
kirletecek olan atık geri dönüştürülmüş oldu. Aynı 
zamanda, dezavantajlı gruplar da topluma tekrardan 
entegre olabildiler.

Kiel merkezli koruma ofisi PETZE ile bir-
likte, TUSONGE, kadın ve çocuk haklarını, 
istismar ve şiddetin önlenmesi amacıyla 
korumaktadır. Bu yüzden, koruma fuarı 
ECHT KLASSE, Moshi’ye giderek toplumu, 
kadın ve çocuk hakları konusunda “Önce 
benim yaşamım” başlığı altında eğitti. 

STK’nın İcra Direktörü Aginatha Rutazaa, bir ropörtaj-
da, BM 2030 Gündemi’ndeki sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin doğru yol olduğunu açıkça belirtmiştir. 
Ancak, “her bireyin, uygulama sürecine dahil olması” 
bir zorunluluktur (Ropörtaj Ekim 2020). Bu, yerel 
sorunların çözümü konusunda kolaylaştırıcı bir un-
surdur.

Moshi’de, iklimin korunmasından, eğitim ve iş 
alanındaki fırsat eşitsizliğine ve hayati öneme sahip 
su ve elektriğe erişimde hala bir takım problemler 
olduğunu anlatmaktadır. Ajandanın birinci sırasında 

hangisinin olduğu sorulduğunda ise, yanıtı çok açık: 
“Cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi kesinlikle bir önce-
liktir.”

Esas olarak kadınların oluşturduğu TUSONGE, kendine güvenli ve amaçları olan bir organizasyondur. Bu ör-
güt, Klimanjaro bölgesinde, sürdürülebilir iyi bir yaşam ve eşit hakları paylaşan bir toplum için çalışmaktadır.

Birlikte İlerleyelim ve Yaşamda Bir Fark Yaratalım: 
Klimanjaro’da Güçlü Kadınlar

Hobi olarak cöp toplayıcılığından iş sahibi bir çevreciye.

Saul Samwel, satmak amacıyla çöplerden kağıt ve plastik şişe topluyordu. O 
zamandan beri Saul, atık önleme, tekrar kullanım ve geri dönüşüm konuları 
ile ilgileniyor.

Diplomalı coğrafyacı ve çevre bilimci, Kiel Şehri tarafından desteklenen Hi-
mo’daki ağaç fidanlığının yenilenmesine gönüllü olarak katılmıştır. Moshi ve 
Kiel şehir ortaklığının koordinatörü olarak hala çevre birimindeki iş yerinden 
fidanlığa göz kulak olmaktadır.

Kiel’deki atık yönetimi fabrikasına (ABK) ziyaretinde, oldukça heyecanlandı: 
Moshi’de benzer bir sistemin olmasını istedi. Hedefinin gerçekleştirilmesi için 
hala bir kaç adım atılması gerekiyor ancak işleyiş başarıyla sürüyor.

Saul Samwel ayrıca, atık yönetimi alanında bir kaç 
tane STK kurulduğunu ve bu STK’ların “Atık, atık 
değildir, daha ziyade bir kaynaktır.” sloganıyla atığın 
olabildiğince tekrar kullanımı veya geri dönüşümü 
çağrısında bulunduklarını anlattı. Turizm ve Çevresel 
Sosyal Organizsyon (TESO) STK’sı bunlara iyi bir örnek-
tir.
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San Francisco, Amerika’nın batısındaki 
Kaliforniya eyaletinde, Pasifik Okyanu-
su’nun kıyısında yer almaktadır. Aynı 

isimli yarımadanın kuzeyinde bulunan şehir 
600 km2’dir. Tepelik ve dağlık bir arazisi olan 
şehir ılıman bir iklime sahip olup, yazları 
serin ve yıl boyunca az yağışlıdır. San Fran-
cisco, San Jose ve Oakland ile beraber San 
Francisco Körfez Bölgesi’nin bir parçasıdır.

En çok Golden Gate Köprüsü ve coğrafyaya 
dik açılarla düzenlenmiş ve yer yer çok 
yokuş olan sokaklarıyla tanınır. San Fran-
cisco’nun dünyaca tanınan ikinci sembolü 
hiç kuşkusuz dik sokaklarında bir aşağı bir 
yukarı dolaşan tramvaydır.

San Francisco şehir yönetimi 2003 gibi er-
ken bir tarihte sıfır atıklı şehir olmaya karar 
verdi. Bu kararın hedefi, 2020 yılına kadar 
atık hacmini gerçekten sıfıra indirmekti. 
2018 yılında bu hedefin gerçekçi olmadığı 
belirlenince, hedefte bir düzeltme yapıldı: 
2030 yılına kadar geri dönüştürülebilir 
atıkların payı %15, artık atıkların miktarı ise 
% 50 oranında azaltılacaktı.

Bu hedeflere ulaşabilmek için, şehir idaresi 
bir Sıfır Atık Ekibi kurdu. Bu ekibin tek gö-
revi sıfır atık ile ilgili şartnamenin yönetim 
tarafından güçlü bir şekilde benisenmesini 
sağlamaktı. İdare bu şekilde iyi bir örnek ol-
mak istiyor.

San Francisco Sıfır Atık Konsepti’nin mad-
deleri arasında, plastik ve cam şişeler 
için depozito uygulaması, gıda için tek 
kullanımlık ambalajların yasaklanması, 
çöp ayrıştırma sistemi, atık çöp oranının 
geri dönüştürülebilir çöp oranının le-
hine değişimi ve tek kullanımlık plastik 
poşetlerin yasaklanması var. Tek kullanımlık 
plastik poşet ücreti Temmuz 2020’de tekrar 
artırıldı ve şu anda 25 cent (21 avro cent).

İki ortak şehir 2018 yılında, atık önleme, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında mücadele etmek ve 
kendi deneyimlerini kullanarak küresel “çöp” sorununun çözümü için ortaklaşa çalışmak için bir Mutabakat 
Anlaşması imzaladı.

Çöpe karşı elele: 
Kiel ve San Francisco arasında 
sıfır atık ortaklığı

Mesafe: 
Kiel (Almanya) – San Francisco (ABD): 

8.820 km

Olumlu davranışlar için parasal 
teşvikler: Attığın kadar öde!

San Francisco’nun sıfır atık stratejisinin 
sırrı, doğru davranışlar için sağladıkları 
parasal teşviklerde yatıyor büyük öl-
çüde: ABD’deki çoğu atık şirketi çö-
plük de işletiyor. Bu nedenle, çöpün 
dönüştürülmesinden ziyade atılmasını 
tercih ediyorlar. Diğer yanda ise, San 
Francisco şehrinin anlaştığı Recology 
şirketi var.  Bu şirket, ne kadar çöpü 
geri dönüştürürse o kadar çok para 
kazanıyor. Çöpün atıldığı oranda da 
kazancı azalıyor.

Şehir, aynı sistemi tüketicilere de uygu-
luyor: ne kadar az çöp üretirlerse, o ka-
dar az ödüyorlar. (Recology, 2020)

Bunların yanı sıra, şirket, aynı zaman-
da şirketin sahibi de olan çalışanlarının 
memnuniyetine büyük önem vermekte-
dir. Çalışanlarına sektördeki ortalamanın 
üzerinde maaş ödemesinin yanında, 
evlerine en yakın noktada çalışmalarını 
da sağlamaktadır. Bu, onların çev-
releriyle daha iyi özdeşleşmelerini 
sağlamaktadır.
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Adı geçen sivil toplum 
aktörleri aşağıdaki Sür-
dürülebilir Kalkınma 
Hedefleri için çalışıyor.

Brightline Defense: Toplulukları Güçlendir-
mek, Sürdürülebilir Çevreler Yaratmak
Brightline Defense 2005 yılında adli yardım kuruluşu 
olarak çalışmalarına başladı. Çevresel adalet aktivisti 
Espanola Jackson’in desteğiyle, kar amacı gütmeyen 
kuruluş, toplulukların güçlendirilmesi ve sürdürüle-
bilir bir çevre yaratma çalışmalarıyla güçlü bir varlık 
haline geldi.

Özellikle, Kaliforniya içinde ve çevresinde yer 
alan dezavantajlı bölgeler ve topluluklara 
odaklanmaktadırlar. Temiz enerji teminine ek olarak, 
işe alımların toplulukların içinden olmasına öncelik 
tanımaktadırlar.

Ek olarak organizasyon, düşük gelirli azınlıkların 
des-teklenmesi için ilgili topluluk temsilcileriyle ör-
gütlenmeyi sağlamaktadır. Örneğin, 2016 Ekim’inde 
ilk Sürdürülebilirlik Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak, 
toplum aktivistlerinin politikacılarla, iklim değişikliği 
ve düşük gelirli topluluklardaki işsizlik konularında 
tartışmalarına olanak sağladı.
www.brightlinedefense.org/

UpStream

Kar amacı gütmeyen UpStream, ABD ve Kanada  
kökenli sıfır-atık ativistlerinin oluşturduğu neredeyse  
20 yıldır aktif olan bir kuruluştur. Onlar, dikkatin 
çok yanlış yerde olduğuna inanmaktalar. Mese-
la geri dönüşüm, atığın en sonda ne olduğu ile il-
gilidir. Bunun yerine, sistemin temelden yukarıya 
doğru değişmesinin önemli oldugunu söylüyorlar.  
UpStream kendisini geleneksel bir kar amacı gütme- 
yen kuruluş olarak görmez. Politikacıların, CEO’ların 
ve diğer yaratıcı beyinlerin biraraya gelerek dünyayı 
değiştirebilecekleri bir alan yaratmak istemektedirler. 
Basit çözümlere değil, dinamik bir işleyişle düzenin 
adım adım değişeceğine inanıyorlar.
www.upstreamsolutions.org/

Re-Up Refill
Re-Up Refill dükkanı Brest ve Kiel’de bulunan 
ambalajsız dükkanlarla benzeşmektedir. Sunulan 
ürünler çevre dostudur ve pişirme araçlarından, ba-
nyo ve kişisel ürünlerden, temizlik ürünlerine kadar 
çeşitlilik gösterir. Müşteriler kendilerine ait tekrar 
kullanılabilir kaplarını getirirler ve dükkanda bu kap-

lar temizlenir. Ürünler, internet üzerinden sipariş edi-
lebilir ve dükkandan teslim almaya hazır hale getiri-
lir veya bisikletle ücretsiz olarak kapıya teslim edilir. 
Dükkan Oakland’dadır ama San Francisco Point Rey-
es’de teslim alma noktaları vardır. Bu tarz dükkanlar 
biz tüketicilere kendi atığımızı azaltma konusunda  
mükemmel bir olanak sunmaktadır.
www.reuprefills.org/

Bir çok sivil topluluk, Bay Area metropolitan bölgesinde (San Jose-San Francisco-Oakland) faaliyet  
göstermektedir. Konular, çevre eğitiminden, atık azaltılmasına ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesine 
kadar çeşitlilik göstermektedir.

Sayısız Toplumsal Hareket  

Sürdürülebilirlik alanında başka 
kuruluşlar

garden for the environment: 
www.gardenfortheenvironment.org/
recycle for change: 
www.recycleforchange.org/
scrap: 
www.scrap-sf.org/
ecology center: 
www.ecologycenter.org/zerowaste/
zero grocery: 
www.zerogrocery.com/
literacy for Environmental Justice organization: 
www.lejyouth.org/
fillgood: 
www.fillgood.co/9
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İlk adım atıldı! Sürdürülebilir Kalkınma 
üzerine Sivil Toplum Diyaloğu projesi 
ile, Kiel şehri, beş farklı şehirden sivil top-
lum aktörlerini sürdürülebilir kalkınma 
sorunlarını tartışmak için biraraya getirdi. 
Başlangıç olarak ajandada atık konusu vardı 
– hepimizin bildiği, her zaman her yerde 
olan bir sorun.

Tartışma, beş farklı şehrin sivil toplumlarının 
“atık” sorununu çok farklı biçimde 
algıladıklarını gösterdi. Konunun bir (kür-
esel) sorun olduğu tartışılmaz iken, bu so-
runa çözüm yaklaşımları farklıydı.

Atık yakma tesislerinin, enerji üretimi 
vasıtasıyla sorunun “çözümüne” nasıl bir 
katkısı var? Başka ülkelere çöp ihracatını nasıl 
önleriz? Ve tüketim toplumu olarak bizim ro-
lümüz nedir?

Tartışma, başka yerlerde soruna nasıl 
yaklaşıldığı ile ilgili iyi bir izlenim olanağı 
sağladı. Özellikle, katılımcıların bir ayda 
çektikleri kısa videoların çok değerli katkısı 
oldu.

“Kültürlerarası fikir alışverişinin içeriği 
bakımından video projesine vakit 
ayırmamız iyi oldu. Bu, konunun daha kolay 
işlenmesine olanak sağladı. Video formatı 
yaratıcı bir yaklaşımı da mümkün kıldı.” 
(Perrine Cardinal – Brest – Kiel Ortaklık Ko-
mitesi)

Proje, hızlı bir biçimde, önümüzdeki bahar 
devam edecek. Bir sonraki proje şimdiki 
grupları ve Kiel’in kardeş şehirlerinden 
başka grupları da, 17 sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinden seçtikleri konulara çözüm 
önermeye ve bunlardan politik talep- 
ler oluşturmaya davet ediyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ancak, 
büyük bir çoğunluğun onları destekle-
mesi ve dolayısıyla sorumluluk alması ile 
ulaşabiliriz. Bu yüzden, eylemleri tabandan 
başlatan güçlü bir sivil topluma ihtiyacımız 
var.

Bununla beraber, sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirmek sadece insanın 
kendi şehrine veya ülkesine bağlı olmadığı 
için, uluslararası paylaşım platformları 
çok önemlidir. Bunlar, bize küresel içeriği 
anlamada yardımcı olur. Bu yolla, dünya 
çapında sürdurülebilir bir kalkınma için bir-
araya gelmeyi başarabiliriz.

Son olarak, tüm katılımcıların üstün 
çabalarına teşekkür ediyoruz. Sayısız e-mail 
cevaplamak, bilgi toplamak ve şahane vi-
deolar çekmek için çok vakit harcadılar.

Küresel düşün, yerel hareket et – tüm dünyada!
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Interreligiöser Arbeitskreis
Jacobsen, Martin (11.11.2015): The cleanest town in East Africa: WWF. 
Krause, Susanne (30.06.2016): Frankreich will Plastiktüten teilweise verbieten: DEUTSCHLANDFUNK. 
Ouest-France: Brest. L’épicerie vrac Les Bocaux d’Ana lance un drive zéro déchet: OUEST-FRANCE.

Links

Künye
Forum – Kieler Zentrum für 
Ausländer*innen und Dritte Welt e.V.
c/o Bündnis Eine Welt Schleswig- 
Holstein e.V. (BEI)
Dachverband entwicklungs- 
politischer Organisationen
Sophienblatt 100
24114 Kiel
Tel.: 0431-679399-00
Fax: 0431-679399-06
www.eineweltforumkiel.de

Editör ve Proje Yöneticisi 
Lotte Nawothnig

Redaksiyon
Angelika Bürkner-Dehmer (Almanca) 
Perrine Cardinal (Fransızca)
Jennifer Patton (İngilizce)

Çeviri 
Ann-Catrin Sievers 
(İngilizce/ Fransızca) 
Filiz Çetin (Türkçe)

Sayfa Düzeni 
Ulrike Heinichen, Grafitypus

Fotoğraflar 
Aksi belirtilmediği takdirde, 
fotoğraflar ilgili kurumlardan 
sağlanmıştır.
Kapak resmi: Adobe Stock / sveta 
S. 2: Adobe Stock / weixx 

©2020, FORUM KIELER ZENTRUM
Tüm telif hakları ve yardımcı telif 
hakları saklıdır. Yasal bir lisans yoksa, 
tüm kullanımlar, özellikle işleme ve 
çoğaltma izne tabidir. 
İhlal edenler hakkında hukuk ve ceza 
davası açılabilir.

Bu yayının içeriğinden sadece 
yayıncı sorumludur. İçinde yer 
alan görüşler Engagement Glo-
bal GmbH ve BMZ‘nin görüşlerini 
yansıtmamaktadır.

Teşekkürler! Dankeschön! Thank you! Merci! 


