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HAMBURG’UN DOĞASINI KORUYUN
HER AĞAÇ ÖNEMLİDİR

Hamburg‘da şu anda yok edilme tehlikesinde 
olan doğal alanlar:
• Oberbillwerder’deki Marsch manzarası

• Wilhelmsburg’daki Vahşi Orman

• Langenhorn‘daki Diek bataklığı

• Eimsbüttel Alsenplatz’daki sokak ağaçları

• Finkenwerder’deki Vollhöfner Ormanı

• St.Pauli, Neuen Pferdemarkt’daki sokak ağaçları

• Schanze, Sternbrücke’deki sokak ağaçları

• Bramfeld 70; Bramfelder Chaussee’deki Biyotop/hayvanların ve 
bitkilerin tek tip doğal yaşam alanı olan 1 hektarlık Orman

• Langenhorn, Diekmoor‘daki doğa koruma sit alanı

Hamburg Belediye Binasına 
yıldız bisiklet sürüşü 
Rota 1: Wilhelmsburg Belediye Binası
Saat 12’de Hafenrandstraße 
beim Spreehafen am Knick im Deich

Rota 2: Moorburg Belediye Binası
Saat 10.15‘de Waltershofer Sokağı ile 
Moorburger Elbdeich kesiştiği noktada

Rota 3: Teufelsbrück Belediye Binası 
Saat 13’de Teufelsbrück’de

Rota 4: Mittlerer Landweg Belediye Binası 
Saat 13’de Mittlerer Landweg S-Bahn istasyonunda

Saat 15’de Hamburg Belediye Binasında Kapanış Miting‘i



Hala sokağınızda ağaçlar ve mahallenizde yeşil 
alanlar var mı?
Hangi sıklıkla doğa da oluyorsun? En yakın ormana, parka, bahçeye ne 
kadar yürümeniz veya arabayla gitmeniz gerekiyor? Etrafımızda doğaya 
ihtiyacımız var. Doğa şehirde, biz insanlar için sadece yaşam kalitesi değil, 
aynı zamanda hayvanlar ve bitkiler için de vazgeçilmez yaşam alanları 
demektir. 

Hamburg Senatosu, apartmanlar ve iş yerleri inşa etmek için, giderek 
daha fazla doğal alanları, biyotopları ve doğal ekosistemleri yok etmeyi 
planlıyor ve böylece insanların ve hayvanların yaşam için önemli ve de 
gerekli temel şeylerden mahrum bırakıyor. Karar vericiler modası geçmiş 
ve yaratıcı olmayan konut inşa etme politikası ve ekonomik kalkınma, 
bizim temel doğal yaşamımızı ve aynı zamanda gelecek nesillerin de 
Anayasanın 20a Madde‘sini ihlal etmekte.

Konut alanı ve doğa çelişkili değildir
Hambug’da çok sayıda boş ev var ve kullanılmayan sanayi, ticaret ve de 
liman alanları bulunmaktadır.Bu potansiyel sosyal konut için kullanabilir 
ve kullanılmalıdır. Ancak yatırımcıların kirlenmiş zeminleri/toprakları ve 
mevcut binaları yenilemesini sağlamak yerine, kentsel yeşil alanlar ve or-
manlar kalkınma için özel yatırımcılara veriliyor. Hamburg’da doğayı yok 
etmek, boş bırakılmış arazileri ve alanları kullanmaktan çok daha ucuza 
geliyor. Ancak onlarca yıldır büyüyen ekosistemlerin değeri ölçülemez.

Etkilenen insanlar sadece görünüse göre dinleniyor, hayvanlardan bah-
setmiyoruz bile. Bu nedenle yalnızca bireysel inşaat projelerini değil, aynı 
zamanda bir parlamentarizmi de sorguluyoruz, Vatandaş isteği alibisiyle 
kendisine demokratik bir görünüm veren parlamento aslında öncelik-
le sermaye çıkarlarını temsil edip, koruyor. Anayasanın 14. Madde ve  
2. Bendine göre ortak ilgi alanları sermayenin menfaatlerinden önce gelir 
ve parlamentodakiler, bu ilkeye bağlı kalmak mecburiyetindeler.

Hamburg’un doğasını yaşanabilir bir şehir ve 
yaşamaya değer bir gelecek için koruyun!
Doğal alanlar önemli iklim tamponlarıdır, her ağaç, her yeşil alan, her 
göl/deniz küresel ısınmayı azaltır, semtlerdeki mikro iklimi iyileştirir ve 
havayı temizler. Bu nedenle, iklim krizinin ortasında, bozulmamış ekosis-
temleri ve onlarca yıllık ağaçları yok etmek sorumsuzluktur.

Talebimiz:
• Doğal alanları tahrip edecek tüm inşaat projelerinin durdurulması

• Hamburg‘daki tüm doğal alanların uzun süreli korunması

• AB’nin Flora - Fauna - Habitat/bölgede yaşayan bitkilerin, hay-
vanların, tüm canlıların yaşama ve gelişme alanı kurallarına 
uyulması

• Konut inşaatı için boş ticari ve endüstriyel alanların belirlenmesi

• Uygun fi yatlı konut için sürdürülebilir cözümler: Boş olan konutla-
ra karşı yaptırımlar, daha çeşitli kooperatif modelleri, %50 sosyal 
konutlar

• Çevresel Adalet: Özellikle Wilhelmsburg gibi endüstriyel ve yoksul 
olan bölgelerde, mahalle çevresindeki mevcut doğal alanların, her-
kes tarafından çabuk erişilebilir olması ve bu alanların korunması


