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GEN-Avrupa ekolojik hareketin yaygınlaşmasına aşağıdaki

lebilir yerleşim modelleridir. Doğayla

an itibari ile 26 farklı ülkeden 70’in üzerinde üyesi

kültürel ve spiritüel anlamda sürdürü-

uyumlu tasarım uygulamaları ve gönüllü katılımcılıkla doğaya olan olumsuz

etkilerini (ekolojik ayakizlerini) azaltmayı hedeflerler.

Ekoköyler, ekolojik tasarım uygulamaları ve yeşil teknolojilerle katılımcı ve
destekleyici

sosyal yapıları birleştir-

meyi amaçlar. Batı’nın gelişmiş ülkelerinde de, güneyin az gelişmiş ülkelerinde de, hem kırsal, hem de kentsel
alanlarda,

geleneksel

yerleşimler,

ve Ortadoğu’da bulunan ekoköylerden oluşan bir ağdır. Şu
bulunmaktadır. GEN-Avrupa, Küresel Ekoköyler
Ağı’nın (GEN) kurucusudur. GEN, Birleşmiş

uygulamaları ile destek verir;
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Ekolojik köy girişimleri hakkında bilgi

Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde

toplar ve bu bilgiyi yayar: Ekoköy hikaye-

(UN-ECOSOC) danışman konumundadır.

leri, ortak yayınlar ağı ile dokuz farklı

Aynı zamanda, dünya çapında yerel yö-

dilde 200 000 kişiye ulaşmaktadır.

netimlere sürdürülebilir kalkınma konusun-

da eğitim veren Birleşmiş Milletler Eğitim ve
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Üye ekoköylerde, eğitim faaliyetleri

Araştırma Enstitüsü’nün (UNITAR-CIFAL) or-

ve ağ oluşturulması için maddi destek

taklarındandır.

sağlar.
•

ya da yeni kurulan bilinçli topluluklar

MİSYONU

Ekoköyler ilhamını ekolojik, sosyal ve/

GEN-Avrupa hem ekoköylerin, hem de ekoköyler arasındaki
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Üniversitelerle ve eğitim birimleri-

yle ortaklaşa çalışarak ekoköy-merkezli akredite eğitim

olarak karşımıza çıkarlar.

GEN-Avrupa sürdürülebilir yerleşimlerin gelişimini destekler.

veya spiritüel alanlardaki hassasiyetten

ağların kapasite geliştirmesine destek verir.

•Konferanslara, zirvelere, gösterilere ve sosyal etkinliklere

hükümetlere, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına duyu-

re ekoköy hareketini anlatır, ekoköy tecrübelerini paylaşır.

alır. Her biri ekolojik, kültürel ve ekonomik çevresiyle uyumlu sürdürülebilir bir
model oluşturmayı hedefler.

GEN-Avrupa, ekoköy deneyiminin yararlarını, geniş kitlelere,
rulmasını sağlar.

Stefano Serra

programları ve kursları tasarlar ve sunar.

katılarak karar vericilere, planlamacılara, ve profesyonelle-

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ ?
Ekoköyler genellikle aşağıdaki alanların

• Çevrenizdekilere bizden bahsedebilirsiniz.

termektedirler:

• Bize katılıp üyemiz olabilirsiniz!

bazılarında, ya da tümünde faaliyet gös-

• Yerel ekonomik kalkınma
• İşbirliğine dayalı sosyal
ekonomiler
• Bir arada uyumla yaşayan
topluluklar kurma
• Katılımcı karar alma
• Barışçıl yollarla
anlaşmazlıkların çözümü
• Holistik ‘tam insan’ eğitimi
• Yerel organik gıda üretimi
• Permakültür tasarım
yöntemlerinin uygulanması
• Ekolojik mimari
• Yenilenebilir enerji sistemleri
• Atık yönetimi

• Kendi ülkenizdeki ulusal ekoköy ağına katılabilirsiniz.

GEN-Avrupa

ZEGG Ekoköyü (Almanya) ve Findhorn Ekoköyü (İskoçya)
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GELECEĞE HOŞGELDİNİZ!

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN
VE BİZ YARATIYORUZ!
“Ekoköyler, yeni ve gelecek için ümit veren,
belli bir amaç ile bir araya gelmiş, bilinçli

topluluklardır. Yapılarında iki önemli özel-

Ekoköyler hakkında daha fazla bilgi edin-

liği barındırırlar. Birincisi, en nitelikli yaşa-

mek ve size en yakın ekoköyü bulabilmek

mın insanların birbirini desteklediği, sağlıklı

için lütfen web sayfamızı ziyaret edin.

küçük topluluklarda oluştuğudur. İkincisi ise, insanlık için sürdürülebilir yaşam
yolunun

geleneksel

toplum

yaşamının

tekrar canlandırılmasından geçtiğidir.

www.gen-europe.org
Centre for Alternative Technologies

Ekoköyler, tarih boyunca en fazla ümit

BAĞIŞLAR

veren, en önemli harekettir.”

GEN-Avrupa kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
Bağışlar, gönderilen ülkeye bağlı olarak, vergiden muaf tutulabilir.
Postbank Berlin, Hallesches Ufer 60; D 10963 Berlin
IBAN: DE 11 100 100 10 000 768 1105 BIC: PBNKDEFF
Gen-Avrupa, finansal olarak Gaia Vakfı, Avrupa Komisyonu ve
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