Bugün hangi GRETA’sın?

CLIMATE SAVE MOVEMENT’A KATILIN!

Misyonumuz fosil yakıtları, endüstriyel hayvancılığı ve balıkçılığı sona
erdirip, atmosferden karbonun emilmesini sağlamak için yeniden
ormanlaşmaya yönelerek gezegenin sağlığını korumaktır.

www.ClimateSaveMovement.org
sayfasını ziyaret ediniz

“BEN VEGANIM”
ETİK, ÇEVRE VE İKLİM GEREKÇELERİYLE
- GRETA THUNBERG

GEZEGENİMİZ ÖLÜYOR, HAREKETE GEÇMEMİZ GEREKiYOR

“Evimiz ateşler içinde. Evinizde yangın varmış gibi hareket etmenizi istiyorum,
çünkü gerçekten de yangın var.”
“Bugün okulda değiliz. Bugün işinizde değilsiniz. Çünkü bu acil bir durum ve
biz buna karışmayıp kenarda izleyenlerden olmayacağız”

Montreal’deki üçüncü küresel grev sırasında hitap ettiği yarım milyon insan
karşısında Greta, davranışlarımızı kökten ve sürdürülebilir şekilde değiştirmediğimiz takdirde gezegenimizi bekleyen korkunç geleceği bir bir anlattı.
İnsan kontrolünün dışında gelişecek ve dönüşü olmayan
bir zincir reaksiyon başlatma riskini engellemek için
küresel sıcaklığı 1,5 derece altında tutmalıyız.

Isının1,5 derece altında tutulması için
Ocak 2018 itibariyle CO2
üst limitimiz 420 gigaton.
Bugün ulaşılan CO2 miktarı
350 gigaton

Bu hızla devam edildiği takdirde CO2 limitleri
8.5 yıldan kısa bir süre içinde aşılacak

Bu hesaplamalar şunları kapsamıyor:
-zehirli hava tarafından gizlenen ısınma
-çevre kirliliği
-doğrusal olmayan kritik eşikler
-çoğu geribildirim döngüsü
-eşit ya da adil iklim bakış açıları

Greta şöyle diyor: “Bu hesaplamalar benim neslime, sizin neslinize bel
bağlamış durumda. Milyarlarca ton CO2 çok eski teknolojiler aracılığıyla
havaya karışmakta. Ancak bir kez bile bir politikacının, bir gazetecinin ya da
iş insanının ağzından bu rakamların telaffuz edildiğini duymadım. Çocuklar
çocukluklarını yaşasın diyorlar. Katılıyoruz. Bırakın çocukluğumuzu yaşayalım. Üstünüze düşeni yapın. Sorumluluğu bize atmaktansa bu rakamlarla
ilgilenin.”

VEGAN OLUN. BU, ÇÖZÜMÜN BÜYÜK BİR PARÇASI.

Greta hem etik hem de çevre ve iklim gerekçeleriyle hayvansal ürünler tüketmiyor ya da kullanmıyor. Greta kurtardığı iki köpeğiyle vakit geçirmeyi seviyor.
Greta gerçeği: Greta’nın en sevdiği
yiyecekler salata, falafel ve makarna.
Sabah kahvaltıda ekmek ve humus
yiyor.

Biliyor muydunuz?
Endüstriyel hayvancılık sera gazı
salınımının en az %14’ünden sorumlu,
bu rakam tüm ulaşım araçlarının sera
gazı salınımının toplamından daha
fazla. Endüstriyel hayvancılık sadece
sera gazı salınımı ile ilgili değil. Aynı
zamanda su kirliliği, biyoçeşitlilik
kaybı, asit yağmurları, mercan
resiflerinin dejenerasyonu ve ormansızlaşmaya neden olarak da gezegene
zarar veriyor.

Greta, vegan olmasının yanı sıra uçağa binmekten ve zorunlu olmadıkça
alışveriş yapmaktan da vazgeçti. Greta ailesinin (annesi, babası ve kız kardeşi
Beata) dünyanın süregelen yıkımındaki rollerinden dolayı suçluluk hissetmelerine neden olarak uçakla seyahat etmekten vazgeçmelerini ve vegan olmalarını
sağladı.
“Kimse bir krizdeymişiz gibi davranmıyor. Pek çok bilim insanı ve çevreci
politikacı dahi dünyayı uçakla dolaşıyor, et ve süt ürünü tüketiyor.”

İNANIN, “BİZ DEĞİŞİMİZ VE DEĞİŞİM GELİYOR.”

“Asıl çözüm o kadar basit ki, küçük bir çocuk bile anlayabilir. Küresel
anlamda, fosil yakıtlara doğal-kaynak çözümlerinden 1000 kat daha fazla
devlet desteği ayırıyoruz.” The Climate Save Movement endüstriyel
hayvancılığa devlet desteğinin sona erdirilmesi ve bitkisel beslenmeye geçiş
için çağrı yapmaktadır.
“Dünya uyanıyor. Beğenseniz de, beğenmeseniz de değişim geliyor. Karbon
ayak iziniz arttıkça ahlâkî sorumluluğunuz da o oranda artıyor. Dünyayı
değiştiriyoruz ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bu krizi durdurmak
için gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız. Gelecek nesillerin gözleri üzerinizde.”

“AKTiViZM iŞE YARAR, HAREKETE GEÇiN.”

Greta okul boykotuna 2018’de başladı. Politikacıları iklimle ilgili acil eyleme
geçmeye davet etti. Şimdi Fridays For Future grubuna mensup öğrenciler her
Cuma küresel grev yapıyorlar. Yılda birkaç kez küresel grev günü oluyor. Son
küresel grev 29 Kasım 2019’da, 25. BM iklim toplantısından önce gerçekleşti.
Bu hızı korumak önemli, daha fazla insana ulaşmak ve gerçek değişim başlayana dek mesajın gücünü artırmak…
Greta Etkisi: Greta’nın popülaritesi arttıkça hava yolu taşımacılığında bir
yavaşlama ve çevre aktivizminde bir artış gözlemlendi. Şimdi vegan olun ve
Greta Etkisi’ne katkıda bulunun!

