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Barı  gönüllülerinden Sa

Belediyesi’ne ziyaret

Nükleer silahların yok edilmes

ça rı yapmak için Almanya’da

ran’a gitmek üzere yola çıkan

gönüllüleri Brigitte Schlupp-W

Wolfgang Schlupp-Hauck Sar

Belediyesi’ni ziyaret etti.

Nükleer silahların yok edilmesi ve barı a ça rı yapmak için Almanya’dan bisikletle ran’a gitmek üzere yola çıkan barı  gön
Brigitte Schlupp-Wick ile Wolfgang Schlupp-Hauck Sarıyer Belediyesi’ni ziyaret etti.

 
Nükleer silahların yok edilmesi ve barı a ça rı yapmak için Almanya’dan bisikletle ran’a gitmek üzere yola çıkan barı  gön
Brigitte Schlupp-Wick ile Wolfgang Schlupp-Hauck Sarıyer Belediyesi’ni ziyaret etti.
 
Sarıyer Belediyesi’nin ba kan yardımcıları Recep Yel ve Seçkin Özdemir tarafından kabul edilen Brigitte Schlupp-Wick ile W
Schlupp-Hauck, “dünya ve bölge barı ına yaptı ı vurgu nedeniyle” Sarıyer Belediyesi ile ili kiye geçmek istediklerine dikka
 
Wolfgang Schlupp-Hauck, görü mede yaptıkları çalı malar hakkında bilgi verirken, dünyanın her tarafında nükleer silahlar
yok edilmesi gerekti ini belirterek, “Türkiye’deki NATO üslerinde de nükleer ba lıklı silahlar oldu u biliniyor. Bu nedenle nc
de ziyaret edece iz. Geçti imiz bölgelerdeki yerel yönetimleri bu sürece dahil etmek için onları ziyaret ediyoruz.
Çünkü yerel yöneticiler bu mücadelede yanımızda olursa nükleer silahların yok edilmesi için merkezi hükümetlere daha ço
yapabiliriz. Daha sonra ran’ın Isfahan kentine geçerek barı  yürüyü ümüzü sonlandıraca ız” dedi.
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Sarıyer Belediye Ba kan Yardımcısı Recep Yel ise, Sarıyer Belediyesi’nin dünyanın her tarafında barı  çabalarına destek v
amacıyla 2 yıldan beri “Uluslararası Sarıyer Barı a Ça rı Festivali” düzenledi ini anımsatarak “Sarıyer ilçesi dünya barı ın
bulunan bütün barı  gönüllülerinin her zaman yanında olacaktır. Belediyemizin bu konudaki hassasiyetini fark edip, bizleri z
etti iniz çok te ekkür ederiz” diye konu tu.
 
Sarıyer Belediyesi’nin Avrupa Birli i ve Dı  li kilerden Sorumlu Ba kan Yardımcısı Seçkin Özdemir ise, barı  gönüllüleri B
Schlupp-Wick ile Wolfgang Schlupp-Hauck’a ziyaret ettikleri bütün kentlerdeki barı  gönüllülerini Sarıyer Belediyesi adına g
üçüncüsü düzenlenecek “Uluslararası Sarıyer Barı a Ça rı Festivali”ne davet etmeleri ricasında bulundu. Seçkin Özdemir,
“Festivalimize katkıda bulunmanızdan büyük mutluluk duyarız” dedi.
 
Görü mede Brigitte Schlupp-Wick ile Wolfgang Schlupp-Hauck, Sarıyer Belediyesi’ne “Global Zero NOW” isimli barı
organizasyonunun bayra ı ile Japonya’nın Hiro ima kentine 2. Dünya Sava ı sırasında atılan atom bombası nedeniyle 25 
yakalandı ı lösemi hastalı ı nedeniyle 12 ya ında hayatını kaybeden Sadako Sasaki’nin 8 ay süren hastalı ı sırasında ken
iyile tirece ine inandı ı için yaptı ı ka ıttan turnalardan hediye etti.
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» Vatanda lar geri dönü ümlü, çevre do

kullanacak (08 Eylül 2010)
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