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2018 yılında henüz 15 yaşında 
olan Greta Thunberg İsveç Parla-
mentosu önüne geldi. Hükümetin 
çevre politikalarını protesto et-
mek için oturma eylemi başlat-
tı. Her hafta cuma günleri okula 
gitmeyerek bu eylemini sürdür-
dü. Eylemi dünyanın her yerinden 
destek gördü ve çok sayıda insa-
nın katıldığı eylemlere dönüştü. 
Greta’nın sesi Eylül 2019’da yapı-
lan Birleşmiş Milletler İklim Zirve-
sine erişti. Orada yaptığı konuşma 
ile dünya liderlerine seslendi ve 
onları gerçekten duyarlı olmaya 
çağırdı.

Karatahta’nın bu sayısında; 
Greta’nın BM’de yaptığı konuşma-

(*)http://bianet.org/bianet/iklim-krizi/213440-
greta-bm-zirvesinde-konustu-nasil-curet-
edersiniz

yı belgeler bölümümüzün başına 
koyduk.

Greta Thunberg’in konuşması-
nın tam metni şöyle(*):

Bütün bunlar yanlış. Ben bura-
da dikiliyor olmamalıydım. Okya-
nusun öteki tarafındaki okuluma 
dönmüş olmalıydım. Yine de hepi-
niz benden umut bekliyorsunuz? 
Nasıl cüret edersiniz!

Boş sözlerinizle benim hayalle-
rimi ve çocukluğumu çaldınız. Ama 
buna rağmen şanslılardanım. İn-
sanlar acı çekiyor. İnsanlar ölüyor. 

Bütün ekosistem çöküyor. Kit-
lesel bir yok oluşun başlangıcında-
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yız. Ve bütün konuştuğunuz para 
ve ekonomik büyüme masalları. 

Nasıl cüret edersiniz?
Bilim 30 yıldan fazla süredir 

kristal kadar net. Hala yüzünüzü 
çevirmeye ve hala; politikalarınız 
ve çözümler hiçbir yere varmaz-
ken  yeteri kadarını yaptığınızı 
söylemeye nasıl cüret edersiniz. 

Bugünkü emisyon seviyeleriy-
le, kalan karbondioksit (CO2)  büt-
çemiz 8.5 seneden önce tükene-
cek.  

Bizi duyduğunuzu ve aciliyeti 
anladığınızı söylüyorsunuz. Ama 
ne kadar üzgün ve kızgın olsam da 
buna inanmak istemiyorum.

Çünkü durumu tam olarak an-
ladıysanız ve buna karşın harekete 
geçmemeye devam ediyorsanız, 
bu sizi kötü yapar. Ve ben buna 
inanmayı reddediyorum. 

Popüler fikir olan emisyonları 10 
yılda yarı yarıya azaltma fikri, bize 
sadece 1.5 derece sınırı ve insan 
kontrolünün ötesinde geri dönüşü 
olmayan zincirleme reaksiyonları 
başlatma konusunda yarı yarıya 
şans veriyor. 

Belki yüzde 50 şans sizin için 
kabul edilebilir. Ancak bu rakam-
lar, dönüşü olmayan noktaları, 
çoğu beslenme döngüsünü, toksik 
hava kirliliği altında saklanan ısın-
mayı içermiyor. 

Ayrıca benim ve benim çocuk-
larımın jenerasyonunun henüz 

başında olan teknolojilerle sizin 
emisyonlarınızın bulunduğu mil-
yarlarca ton havayı emmesine gü-
veniyorlar. 

Biz bu yüzde 50 riski kabul ede-
meyiz, sonuçlarını birlikte yaşa-
mak zorundayız. 

Hükümetlerarası İklim Değişi-
mi Paneli verilerine göre 1.5 dere-
celik sıcaklık artışının altında kal-
ma şansının yüzde 67 olması için, 1 
Ocak 2018’deyken, dünya çapında 
420 gigatonluk CO2 salınımı hakkı 
kalmıştı. O rakam şimdiden 350 gi-
gatonun altına düştü.

Bugünkü emisyon seviyeleriyle 
birlikte, kalan CO2 bütçesinin ta-
mamen sekiz buçuk yıldan daha 
az bir sürede tükeneceğini tahmin 
ediyoruz.

Bugün bu rakamlara uygun 
olarak sunulan hiçbir çözüm veya 
plan yeterli olmayacak. Çünkü bu 
rakamlar çok rahatsız edici. Ve siz 
hâlâ bunu söyleyecek kadar olgun 
değilsiniz. 

Bizi hayal kırıklığına uğratıyor-
sunuz. Fakat gençler ihanetinizi 
anlamaya başladı. Gelecek nesille-
rin gözleri sizin üzerinizde. 

Eğer bizi başarısızlığa uğratma-
yı seçerseniz, sizi asla affetmeye-
ceğimizi söylüyorum. Bundan kur-
tulmanıza izin vermeyeceğiz. Tam 
burada, tam şu an çizgiyi çizdiğimiz 
yer. Dünya uyanıyor. Ve değişmek 
istiyor, beğenin ya da beğenmeyin.
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