
Lise öğrencilerinin küresel ısınmaya, çevrenin

talan ve tahrip edilmesine ve karşı başlattıkları ve

kısa sürede geniş kesimleri kapsayan “Gelecek

için Cumalar” (Fridays for Future) eylemleri Al-

manya ve çok sayıda ülkede güçlenerek devam

ediyor. 

Mevcut sistemi eleştirerek küresel ısınma ve

iklim değişikliğini önleme talepleriyle bir yıldır

düzenli devam eden “Fridays for Future” eylem-

leri, 20 Eylül’de “Küresel eylem günü” olarak

üçüncü kez dünya çapında yapılacak.  

Eylemler, yaşanabilir bir dünya ve gelecek ne-

siller için; küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece-

nin altına indirilmesi, karbondioksit gazı

salınımının azaltılması, bu yönlü uluslararası dü-

zenlemelere uyulması gibi ana

talepler ile yapılacak.

“Hareketin güçlenmesi ve

kitleselleşmesine karşın iklim

krizini önleyecek yeterli yasal

önlemler alınmadı. Artık vakti-

miz yok! Şimdi iklim krizine

karşı radikal acil önlemler için

birlikte daha yüksek sesle

bağıracağız” açıklamaları ile

eylemlere katılma çağrısı yapı-

lırken, başta lise öğrencileri,

veliler, öğretmenler, sendika-

sendika gençlik örgütleri ve

kadın örgütleri de dahil dünya çapında yüzbin-

lerce kişinin eylemlere katılması bekleniyor.
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Çevre, doğa ve iklimin korunması bilinci ile ha-

reket edebilmenin, çocuklarımıza, gelecek nesil-

lere de bu bilinci aktarılabilmenin önemini

vurguluyoruz. Kendimiz, çocuklarımız ve gelecek

nesiller için güzel, yaşanabilir bir dünya umudunu

hep taşıdık. Bu yönlü hepimizin payına düşenler

elbette var. 

Ancak çevreyi, havayı, suyu asıl olarak kirleten-

lerin, hükümetlerin onlara getirdiği kolaylıklarla

kar hırsı ile hareket eden tekeller olduğunuz altını

çizmemiz gerek. Daha fazla kar için havayı, suyu,

ormanları yok etmekten kaçınmayan

şirketler, gizlendiği ve acil önlemler al-

maya mecbur edilmediği sürece bizle-

rin kişisel çabaları çevre, doğa ve

iklimin korunması için yeterli olmaya-

caktır. Sömürüye, yoksulluğa, savaşlara,

doğanın tahrip ve talan edilmesine

karşı yaşanabilir bir dünya için müca-

deleden başka şansımız yok. 

Bu nedenle taleplerimizle tüm ka-

dınları yaşadıkları şehirlerde 20 Ey-

lül’de “Küresel eylem günü”

eylemlerine katılmaya çağırıyoruz.
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