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FAKAT SEÇILMIŞ POLITI-
KACILARIMIZ VAR?!
İklim krizi, insanlığın çözmesi gereken en kapsamlı zorluk-
tur. Kısa vadeli başarılar, seçimlerde genelde ödüllendirilir, 
ancak iklimi koruma uzun vadeli bir görevdir.

Berlin‘deki iklim krizini ancak birlikte çözebiliriz. Va-
tandaşlardan oluşan temsili olarak seçilen bir konsey, par-
lamenter demokrasiyi anlamlı bir şekilde tamamlamalıdır. 
Böyle bir konsey, halktan geniş destek alarak sorumlu poli-
tikacılara eylem önerileri sunabilir.

SEÇIM SÜRECI NASIL?

 „Tabakalı rasgele örnek“ aracılığıyla Berlin‘de kayıtlı tüm va-
tandaşlar kurayla çekilebilir. Ortak sicil kaydından birkaç bin 
kişi yaş, cinsiyet, ikamet yeri, eğitim durumu veya göçmenlik 
geçmişi hakkındaki soruları yanıtlamak için rastgele davet 
edilir. Kayıt yaptıranların arasında bir çekiliş daha olacak. 
Vatandaş Konseyi‘nin 100-150 üyesi böylelikle bir araya ge-
lecek. Manipülasyonu neredeyse tamamen ortadan kaldırmak 
amacıyla prosedür birden fazla kontrol edilecek.

YURTTAŞ KONSEYI NEDIR?

Çekilişle 100-150 kişi rastgele seçilir. Katılım isteğe bağlıdır. 
Şehrimizin temsili bir görüntüsü ortaya çıkar – küçük bir Berlin. 
Siyaset, yönetim, bilim ve derneklerden uzmanlar, katılımcılara 
dengeli bir şekilde farklı perspektiflerden tavsiyelerde bulunur-
lar. Politikaya yönelik eylem önerileri geliştirmek için fikir alış-
verişi ve tartışma için yeterli alan vardır. Herkes söz hakkına sa-
hiptir ve dinlenecektir!

Kura ile çekilen tüm Berlin vatandaşları, gelir ve kişisel yaşam 
koşullarına bakılmaksızın, harcama ödenekleri, çocuk bakımı 
vb. desteğiyle katılabilecektir.

BERLIN‘DE IKLIM POLITIKASI 
HANGI NOKTADA?
Aralık 2019‘da, Berlin için iklim acil durumu ilan edildi - iklim 
krizinin aciliyeti hükümet tarafından kabul edildi! Fakat son-
rasında harekete geçildi mi?
Berlin, 2050 yılında iklim nötr olmayı hedefliyor.
Önde gelen iklim bilimcileri hemfikir: Paris Anlaşması‘nın 1.5 
derecelik hedefine ulaşmak için çok geç! Mevcut kanunların 
ve tedbir paketlerinin uygulanmasında bile ilerleme kaydedil-
miyor.

Siyasetin işlemesini ve halkın daha güçlü katılımını istiyoruz. 
Temsilcilerden oluşan bir yurttaş konseyi, Berlin‘i nasıl iklim-
nötr hale getirebileceğimize dair çözümler tartışmalı ve öneri-
de bulunmalı. Bunun nasıl yapılacağını belki de en iyi Berlinli-
ler bilirler.


