
Sinit ar galv Europa Ekologiezh, bezit kelaouet 
bemdez, kit e darempred gant bodad lec’hel 
ho kornad. Evit gouzout hiroc’h, kit war al 
lec’hienn Genrouedad :

www.europe-ecologie.fr

E kroashent an enkadennoù emaomp. Erru eo poent bras 

plediñ gant an ekologiezh, ar vuhez sokial, ar boued, an 

energiezhioù, an armerzh hag an arc’hant. War e dalaroù 

emañ ar reizhiad.

Un nebeudig tud c’hoantek ha diskiant a glask ober gounidoù 

direizh zo o kas da get ar patrom kreskiñ war gred-se. 

Dreistkorvoet eo ar barregezhioù naturel ha denel gantañ. 

Diskoulmoù zo. Ne zeuint na gant doareoù gwezhall, na gant 

tud an amzer dremenet ‘vat.  

Splannoc’h bemdez eo an diouer a ijin politikel ganto; 

lakaat a reont atav o spi en hevelep rekipeoù, frankizour ha 

produadurour, a zegas ar memes efedoù drastus d’o heul.

Ret eo cheñch. Ret eo ober traoù ! Asambles, ha bremañ !

Amdroadur ekologel hor c’hevredigezhioù eo an diskoulm 

posupl nemetañ. Tremen a ra dre cheñch tamm-ha-tamm, ha 

dre gaer, hon doareoù da broduiñ, beveziñ, bevañ ha labourat. 

Gant amdroadur ekologel an armerzh e vo krouet milionoù a 

implijoù perzhek na c’haller ket treuzlec’hiañ. 

Ne vo diskoulmoù nemet dre Europa ha dre an ekologiezh. 

Fellout a ra deomp lakaat war-sav un hent politikel nevez a 

laka e penn a-raok an interest hag ar mad boutin dreist d’an 

emzastum, al liesseurted hag ar c’hendoujañs dreist d’an 

dispell ha d’an droukziforc’h, ar gwarez hag ar justis sokial 

dreist d’an digevatalderioù ha d’ar c’heveziñ diroll, ar bedelaat 

kengret dreist d’an emgarantez vroadel.

Pa’z eus ezhomm da gaout muioc’h a zemokratelezh hag 

a geoderouriezh europat, muioc’h a wirioù gwarantet, a 

bennaennoù dizarbenn ha ragevezh lakaet e pleustr, pa 

rankomp bezañ trec’h war emglev frankizour Sarkozy, 

Berlusconi hag o c’henseurted ha mirout ouzh o c’hampion 

Barroso da vezañ addilennet, ret eo kaout ur strollad 

ekologour kreñv e Parlamant Europa.

Lakaomp hor spi er cheñchamant.

Dimp da sevel anezhañ.

Dimp da zougen anezhañ.

D’ar 7 a viz Mezheven, votit evit al listennoù Europa 

Ekologiezh

Evit talañ ouzh an
 EnkadEnnoù, un d

iskoulm

an amdroadur EkologEl

ar gEvrat
EkologEl
Evit 
Europa

DilennaDeg europa 

ar 7 a viz Mezheven 2009

Sandrine Bélier
Penn listenn ar Reter
Gwiraourez evit an endro

ha gwirioù Mab-den, 
emsaverez kevredigezhel

emouestlet e Grenelle an endro,
dilezet he deus he c’harg

a renerez kevreadel gant Frañs 
Natur Endro evit mont gant Europa 

Ekologiezh

Jean-paul Besset
Penn listenn 

Torosad Kreiz-Kreiz
Kazetenner, bet pennkazetenner 

gant « Le Monde », aozer, 
kenurzhier an Emglev Ekologour 
gant Nicolas Hulot, ha goude-se 

mouezh-aotreet e ziazezadur, 
kevraouer e Grenelle an Endro, unan 

eus ar re zo bet e deroù Europa 
Ekologiezh eo

harry Durimel
Penn listenn 

Tramor Atlanteg
Alvokad, ezel diazezer ha  mouezh-
aotreet ar Re C’hlas e Gwadeloup, 
Labourat a ra evit ma vo digoroc’h 
Gwadeloup war e endro naturel, ar 

mor Karib

Cécile Duflot
Mouezh-aotreet 

Europa ekologiezh
Kêraozourez, renerez dileuriet eus 

ur strollad madoù diloc’h sokial, bet 
dilennet e Villeneuve-St-Georges 
(94), hag addilennet, e fin 2008, 

da Sekretourez vroadel ar Re 
C’hlas dre zougen ar raktres Emgav 

Europa Ekologiezh

José Bové
Penn listenn ar Mervent

Sindikalour peizant gant 
Kengevread ar beizanted ha Via 
Campesina, ezel diazezer Attac.

Falc’her a-benn, aet eo gant 
Europa Ekologiezh evit kenderc’hel 

da stourm da live Europa

hélène Flautre
Penn listenn ar Gwalarn

Ijinourez a vicher, kelennerez 
jedoniezh, kannadez europat 
evit ar Re C’hlas hiziv an deiz, 

prezidantez isbodad Gwirioù Mab-
den e Parlamant Europa abaoe 

2004

pascal Durand
Mouezh-aotreet  

Europa ekologiezh
Alvokad, ezel eus renerezh rak-

koulzad Nicolas Hulot da-geñver 
dilennadeg Prezidant ar Republik e 
2007, unan eus ar re o deus lakaet 
an Emgav Europa Ekologiezh war-
sav ha kenurzhier broadel anezhañ

Daniel Cohn-Bendit
Penn listenn Enez-Frañs

Kenbrezidant strollad ar Re C’hlas/
ELE e Parlamant Europa, bodet en 
doa e-pad e 3e respet evel kannad 

europat kostezioù pennañ en 
emsav ekologour e Frañs el luskad 

Emgav Europa Ekologiezh

Yannick Jadot
Penn listenn ar C’hornôg

Ezel diazezer ha mouezh-aotreet 
an Emglev evit ar Blanedenn, 

kensaver ha kevraouer Grenelle an 
Endro, kuitaet en deus Greenpeace, 

bet renet e goulzadoù gantañ 7 
vloaz-pad, evit kemer perzh e 
savidigezh Europa Ekologiezh

François alfonsi
Eilpenn listenn ar Gevred

ijinour en AEMEG*, arbennigour 
war an energiezhioù nevezus, maer 

Osani e Korsika, mouezh-aotreet 
Strollad Broad Korsika, dileuriañ 
a ra ar C’hevread Rannvroioù & 

Pobloù Kengret e-barzh an Emgav 
[*Ajañs an endro ha mestroniañ ar 

gremm]

raliba Dubois
Penn listenn 

Tramor Meurvor Indez
Sindikalourez, dilennet war anv ar 
Re C’hlas e Saint-Paul er Reunion, 
kuzulierez-kêr dileuriet da lakaat 

war-sav ar skoazell skol hag ar 
stourm ouzh an dislennegezh

Michèle rivasi
Penn listenn ar Gevred

Prezidantez ar Bodadoù imbourc’h, 
war ar skinoberiegezh (CRIIRAD)

etre 1986 ha 1997 ha war ar 
gwagennoù tredanwarellek 

(CRIIREM), bet kannadez Droma, 
eilmaerez Valence eo hiziv an deiz  

eva Joly
Eilpenn listenn 

Enez-Frañs
Bet barnerez imbourc’h, tapet 

brud ganti gant afer ELF pergen. 
Kuzulierez gouarnamantoù, aet eo 
gant Europa ekologiezh evit prouiñ 

ez eus ul liamm  etre « ifern » ar 
marc’hadoù arc’hant ha distruj ar 

blanedenn
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un emgav keodedourezed ha
keodedourien, dilenn-adezed-idi ha tud e karg eus
kevredigezhioù ekologour.
un emgav savet gant ur pal :
kevrediñ pobl an ekologourien ma vo
klevet he mouezh gant an holl e dilennadeg europa
d’ar 7 a viz Mezheven 2009.
un emgav harpet war ur
galv, ur Manifesto hag ur rouedad sokial
a adkavot war europe-ecologie.fr

evit Bevañ gwelloC’h Evit treuzfurmiñ an armerzh diouzh an 
ekologiezh : ur « Brusel eus an implij »

Evit gwareziñ ar c’hopridi hag an endro, krouiñ implijoù padus na c’haller ket kas 
da lec’h all, mirout ouzh hon tiriadoù da vougañ, e fell dimp e vefe breutaet gant 
an holl gevelerien sokial hag an holl atebeien bolitikel, e live Europa, kevratoù 
amdreiñ ekologour ha sokial.
e pep gennad eus ar greanterezh, o kregiñ gant ar c’hirri, e vo gallet gant  ar 
c’hevratoù-se treuzfurmiñ ar produioù hag an doareoù produiñ. A-gevret ganto 
e vo kevratoù surentez implij-stummerezh hag a waranto un dazont micherel da 
bep goprad. Krouiñ 10 million a implijoù en ur ober 5 bloaz, posupl eo, poellek 
eo, ret eo. 

Evit ur gounezerezh graet gant peizanted  
hag ur boued yac’h

Ar sevel loened askoridik, an ungounidoù, gwastadur an dour hag an douar, an 
temzoù, an diastuzerioù, ar c’holl bevliesseurted, an dezerzhadur, ar riskloù evit 
ar yec’hed… Fellout a ra dimp kaout ur politikerezh boutin eus al labour-douar 
diouzh an ekologiezh, produioù eus ar vro, diouzh ar c’houlz-amzer, a-feson ha 
marc’had-mat evit stourm ouzh ar fallvrifañ, un unaniezh europa hep ogK, 30 % 
a voued bio ha 100 % a labour-douar padus, un diorroadur kempouez eus an 
takadoù war ar maez, ur gevrat boued nevez etre ar beizanted, ar geodedourien 
hag ar vevezourien.

Evit un energiezh naet 100 %
Evit stourm gant efedusted ouzh ar cheñchamantoù hin, digreskiñ hor 
bevezadur hag hor fakturennoù energiezh, gallout dilezel an energiezh nukleel 
evit energiezhioù dous ha nevezus, e kinnigomp ur gumuniezh europat eus an 
energiezhioù nevezus hag eus efedusted an energiezh (Keenee), dezhi palioù 
uhel hag arc’hant a-walc’h evit kregiñ gant dispac’h an energiezh. Arc’hantet e 
vo ar politikerezh nevez-se eus an energiezh gant ur Skodenn hin-energiezh ha 
lakaet e vo war-sav ur reizhiad europat gant chekennoù « eko-energiezh ».

Evit diarbenn « kleñvedoù ar mod da vevañ »
Gwall gleñvedoù a gaver stankoc’h-stank : uswask, krign-bev, diabet, berralan.. 
Dont a reont war-eeun eus hon doare da ziorren – stres, saotradurioù, boued… 
Abalamour ma’z eo ar yec’hed ur gwir e fell dimp kaout ur steuñv europat evit 
stourm ouzh « kleñvedoù ar mod da vevañ ». Fellout a ra dimp ivez e vefe 
lakaaet da dalvezout pennaenn ar ragevezh evit an nanoteknologiezhioù hag 
e vefe degemeret ur sturiad nevez evit ar skinoù tredanwarellek.

Evit gwareziñ ar vevliesseurted
Gant ar boudoù bev o vont war an diskar, gant ar ret m’eo gwareziñ ar 
vevliesseurted ha reneveziñ an ekoreizhiadoù, e fell dimp lakaat war-sav ur 
steuñvenn c’hlas europat evit dienkañ an ekoreizhiadoù, kreñvaat Natura 2000, 
ober d’ar pesketaerezh bezañ gouzañvus hag ober evit ur mor naet en ur 
grouiñ ur c’horf europat a warded-aod.

Evit ur skoed sokial europat
Talvoudoù diazez eus Europa eo ar genstagded sokial hag ar c’hengred. Difenn 
a reomp un Europa eus ar gwellaat sokial, hag a warant ur c’horvoder izek evit 
bevañ hag ur c’horvoder uc’hek a c’haller degemer. A-benn kreñvaat ar servijoù 
publik e fell dimp e vefe goursezet pep frankizekadur nevez. Ouzhpenn-se, 
gant un diferadenn evit mirout da vont war-gil war an dachenn sokial e vo 
broudet ar reoladoù sokial hag ar reoladoù a-fet endro d’en em gompezañ el 
live uhelañ. 

Evit doujañ ar gwirioù diazez
A-enep an Europa greñvlec’h hag ar rikladurioù surentez e tifennomp ar gwir
da gaout ur geodedouriezh annezañ europat ha da derriñ ar sturiad distro.
Evit talañ ouzh an dienez hag ar fall lojañ e kinnigomp ur feur-emglev a-enep 
an dispell, kerkoulz ha degemer  « Diferadenn an europadez ar muiañ en 
hec’h aez » evit ma vo kevatal gwirioù ar merched hag ar baotred war an holl 
dachennoù.

Evit un Europa a bled gant madoù boutin ar 
sevenadur,an deskadurezh hag an imbourc’h

Soñjal, bevañ ha dont a-benn da sevel ur gevredigezh nevez hag a-feson a 
zouj al liesseurted, dre lakaat da vat hor poan e-barzh an deskadurezh hag an 
imbourc’h. Fellout a ra dimp sevel ur steuñv evit stourm ouzh an dislennegezh, 
ur statud europat evit ar studierien, ha reiñ un hanter muioc’h a arc’hant 
a-benn adheñchañ an imbourc’herezh ha reiñ tu dezhañ da vont war-du an 
amdreiñ ekologel ha sokial. 

Evit un Europa gengret, 
a-enep d’an apartheid war ar blanedenn

Sammañ hec’h atebegezhioù a rank Unaniezh Europa ober evit sevel ur bed 
liespolek ha reizh : echuiñ gant ar baradozioù kemedel hag an ifernioù sokial 
; astenn d’o iskevredadoù redi ar c’hevredadoù merañ europat, e-keñver o ate-
begezh sokial hag endroel; lakaat doujañ ha difenn riegezh ar boued, gwir dia-
zez ar pobloù ; erfin, paeañ e zle ekologel da-geñver broioù ar Su dre wareziñ 
ha dre neveziñ ekoreizhiadoù bras ar blanedenn.

Evit un hunvre europat nevez
Evit sevel Europa ez eus ezhomm ul lusk nevez. Un emglev Kenober ekologour 
ha Kengret a zle erlerc’hiañ emglev stabilded ha kresk feur-emglev Maastricht. 
Lakaat an dezverkoù sokial hag endroel da dremen a-raok an dezverkoù 
arc’hant. Kinnig a reomp ma vo kenurzhiet politikerezhioù armerzhel ha sokial 
takad an Euro gant ur C’huzul a bled gant ar surentez armerzhel, sokial hag 
arc’hantel. 
Ne vo tamm « Europa nevez » ebet hep arc’hantaouiñ diouzh ar palioù : un 
amprest bras 1000 miliard a euroioù en ur ober 5 bloaz, lakaat budjed ar 
gumuniezh da greskiñ eus 0.87 % da 2 % eus ar PDK europat ha treuzfurmiñ 
unaniezh europa en un takad tobin.
Erfin, peogwir ez eus ezhomm muioc’h a zemokratelezh hag ur gwir 
geodedouriezh europat e kinnigomp boulc’hañ gant un argerzh bonreizhañ 
nevez .

10 abEg  
a-zoarE da 
votiñ Evit 
Europa 
EkologiEzh C’hoant hoc’h eus da zougen al lavar ekologour 

e parlamant Europa d’ar 7 viz mezheven ?
Votit Europa Ekologiezh ! 


