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Eşsiz Akdeniz Temizliği ‘Avrupa Gününde’ başlıyor!
Her yıl 9 Mayıs – Avrupa Günü- barış ve birlik günü olarak Avrupa Birliğince kutlanır.Bu yıl 9 Mayıs ayrıca eşsiz bir
harekete sahne olacak; Let’s Do It Akdeniz hareketi milyonlarca gönüllüsüyle birlikte Akdeniz’i temizleyecek! Bunun bir
parçası olacak katılımcılar sadece çöpleri temizlemek ile kalmayacak kendi düşünce yapılarını da değiştirmiş
olacaklar. Akdeniz’in arındırılması, kıyılar ve koruma altındaki alanlardaki büyük kirlenmeyi içerir; çok yüksek
seviyelerdeki bu kirlenme ve sudaki plastik atık seviyesi kritik sınırında ötesine geçmiş durumda ! Bazı bölgelerdeki
mikro plastik yoğunluğu sudaki plankton yoğunluğunu da geçmiş durumda!
Ayrıca Akdeniz bölgesinde bazı ülkeler arasındaki politik ilişkiler açısından da bu hareket çok önemli bir yer taşımakta,
çünkü bu hareket insanları aynı hedef için politik ayrımları ve şiddeti redderek bir araya getirmiştir ; Mısır, İsrail ve
Filistin bunun en önemli örneğidir. Büyük temizlik Yunanistan, Kıbrıs ve Hırvatistanda başlamıştı geri kalan Akdeniz
partnerleri ise temizliğe bu haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri başlıyor.
Malta’da 50’nin üzerinde kara ve deniz alanındaki çöpler binlerce gönüllü tarafından taranarak temizlenecek. Bu çevre
hareketi ve süreci, “Let’s Do It, Malta!” tarafından büyük bir çaba ve özveri ile yürütüldü. En küçük piknik çöpünden
terk edilmiş eski arabalara kadar yasa dışı bütün atıklar tam anlamıyla toplanacak. Temizliğin süreç boyunca ülke için
etkisi Malta’daki yaşayan herkes için büyük bir çevre bilinci ve ilgisi oluşturmasıdır. Avrupa Birliği Çevre ve Deniz
İşleri Komisyonu Başkanı Karmenu Vella, Maltadaki kendi şehrinde katılacağı temizlik hareketi için konuştu: “Diğer
gönüllüler ile birlikte bu temizlik hareketine katılmaktan şeref duyuyorum. Kollarımızı sıvayıp kendi çevremizden
temizliğe başlamak sadece çevresel bir jest değil aynı zamanda ekonomik bir etki yaratacaktır. Çünkü, çevre kirliliğinin
maliyeti çok yüksek. Bizim karada yaptığımız her kirletme yolculuğu denizde son buluyor. İşin püf noktası bunun
gündelik hayatımız olduğunu aklımızdan çıkarmamak ve kirliliğin kaynağını azaltarak işin son raddeye gelmeden
engellenmesini sağlamak.’’
İspanya, Fransa ve İtalya temizliği, “Let’s Clean Up Europe!’’ insiyatifiyle yakın bir işbirliği içinde; Arnavutluk ise
Kosova ile birlikte 22 Mayıs’ta; Cezayir, Bosna Hersek ve ulusal temizlik ayı nedeniyle 20 farklı şehirde Hırvatistan ise
bu Cumartesi 9 Mayıs’ta harekete geçecek. Mısır kıyı boyunca 2 sahilde temizlik yapacak. Lübnan ise Büyük Mavi
Operasyonunu bütün kıyı şeridinde 10 Mayıs’ta başlatacak. Libya Trablus’ta destekleyici temizlik; Tunus ise La
Marsa’da destekleyici etkinlik düzenleyecek. Türkiye ülke çapında tam 81 vilayette hareketi gerçekleştirecek!

Daha önce sahil ve deniz temizlikleri organize edilmiş olmasına rağmen, bu büyüklükte bir harekete girişilmemişti!
Let’s Do It, Akdeniz! kampanyasının hedefi, 5 yıl içerisinde sivil gönüllülerin sorumluluk alarak çevre hareketine
girişmesiyle Akdeniz’i temizleyip biyolojik çeşitliliği doğal seviyesine döndürmek; yıllık temizlikler ile su üzerinde ve
altındaki bütün çöpleri, bütün Akdeniz ülkelerinde aynı anda toplamayı planlamaktadır.Bu yeni vizyon aynı zamanda,
ayrılmış Avrupa devletlerini tek bir topluluk ve daha geniş bir iş birliği çatısı altında birleştirmektir. Bu inşa edilen somut
kazanımlar,ilk fiili dayanışmayı yaratacak!
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Temizlikten elde edilecek çevresel kazanımlara ek olarak, LDIM’nin amacı farkındalığı arttırmak ve bu tür sorunların
yalnızca birlikte çalışma ile çözülebileceğini göstermektir. Büyük katılım, atık sorununun büyük resmini toplumun her
kesimine gösterecek aynı zamanda idari kesimlere yeni kanalizasyon sistemleri ve filtreleri; çöp döküm
alanlarınınkıyıdan uzak yerlere taşınması, plastik poşetlerin yasaklanması ve modern atık teknolojilerinin
gerçekleştirmesi konusunda vizyon kazandıracaktır. Güçlendirilmiş ve bilinçlendirilmiş gönüllüler genel populasyonu
bireysel katılım ve çevre hakkındaki görüşlerini; atık alışkanlıklarınıdeğiştirecektir.
Daha geniş bilgi için : www.ldim.net
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