
 

Eugene (Haiti) and 
Wangari Maathai 
(Kenya)

Tüm yetişkinler “Geleceğimiz çocuklar“ diyor.  Ama gele-
cek yoksa çocuklar için ne olabilir ki? Niklas, 13

Bir sivrisinek bir gergedana karşı bir şey yapamayabilir, 
fakat binlerce sivrisinek bir gergedanın yönünü değiştire-
bilir. Jule, 13

Yetişkinler toprağa neden CO2 sokuşturmaya çalışıyor? 
Zaten ağaçlar yıllardır CO2’yi biriktiriyor. Bu yüzden en 
kısa zamanda dikebildiğimiz kadar ağaç dikmeliyiz. 
Alina, 11

Birkaç çocuk birkaç ağaç dikerek birşeyleri değiştireme-
yebilir, fakat dünyanın her tarafındaki çocuklar birleşerek 
ağaç dikmeye başlarsa dünyayı değiştirebilir. Antonia, 12

Biz Çocuklar 
       Şimdi dünyayı 
kurtarıyoruz.

dünyanın her bir 

ülkesine ağaç 

dikelim!
Her bir kişi 150 

ağaç dikerse, 2020 

yılına kadar 1,000 

milyar ağaca ulaşmış 

olacağız.

Diğerleri konuşurken, biz ağaç dikiyoruz. 

katılmak ve yardım etmek oldukça kolay. 

� İklim Adalet Elçisi olun (8-14 yaş) veya Gelecek Lobi-
cisi olun (15-21 yaş)! Size yakın olan bir akademi için 
websitemize üye olun.

� Bizim dünya çapında girişimcilerimizden biri olun.
 � Okulunuzda bir Klüp kurun.
� Aylık € 25 karşılığında İklim Adalet Elçisi veya Gele-

cek Lobicisine sponsor olmak için üye olun.  
� Daha fazla ağaç almak için bağış yapın. Elde ettiğimiz 

her € 10 için tropikal bölgelerde 10 adet ağaç dikmek-
teyiz.

 � Kendi organizasyonunuz yoluyla bize destek verin.

Biz çocuklar olarak “Tree by Tree“ (Ağaçtan Ağaç) adlı 
kitabı yazdık. Bu çalışmamızla ilgili her şeyi buradan öğre-
nebilirsiniz. 

www.plant-for-the-planet.org
www.facebook.com/plantfortheplanet
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9 Aralık 2009, Berlin Yüksek 
Mahkemesi önü

7 Mayıs 2011, Kankun, Meksika. Daha iyi bir gelecek için çocuklar gösteri yapacaklar

Maiken (Botswana) and  
Monako’nun HRH  
Prensi Albert

Tree by Tree 
(Ağaçtan Ağaç) – 
Biz Çocuklar Şimdi 
Dünyayı Kurtarıyoruz



20 Ağustos 2009, Güney Kore: “Kendi ülkelerinde bir milyon ağaç dikmek isteyen herkes sahneye çıksın!“ Birlikte çalışmak ve ağaç dikmek!

Biz çocuklar da bir gelecek istiyoruz.

Birçok yetişkin için gelecek 20 veya 30 yıl demektir. Ama 
biz çocuklar için 2100 yaşamımızından bir tarihtir. Yetiş-
kinler için deniz seviyesinin 1,2 veya 3 metre yükselmesi 
akademik bir sorudur, fakat biz çocuklar için hayatta 
kalma ile ilgili bir sorudur. Max, 12

Sadece konuşmak buzulların erimesini dur-
durmuyor.

2007 yılında 9 yaşındaki Felix iklim krizi konusunda bir 
ödev yapmıştır ve Wangari Maathai adındaki Kenyalı bir 
kadının 30 yıl boyunca 30 milyon ağaç diktiğini öğren-
miştir. Daha sonra Felix önce kendi okul arkadaşlarını 
ve daha sonra internet yoluyla tüm çocukları bu Wangari 
örneğini takip etmeleri için davet etmiştir: “Dünyanın 
her bir ülkesine bir milyon ağaç dikelim!“ - Plant-for-the 
Planet (Dünya için Dikelim) ortaya çıkmıştır. Beş yıl 
boyunca çocuklar ve yetişkinler 12.6 milyardan fazla 
ağaç dikmişlerdir. 2011 yılında, Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı (UNEP), dünya ağaç sayacının sorumluluğunu 
biz çocuklara ve gençlere vermiştir: Her bir kişi 150 ağaç 
dikerse, 2020 yılına kadar 1,000 milyar ağaca ulaşmış 
olacağız.
Biz çocuklar ve gençler birlik olarak herkesin gelecek için 
bir şeyler yapabileceğini ve bir dünya ailesi olarak küresel 
sorunları birlikte çözebileceğimizi göstermek istiyoruz.
 

Bir dünya ailesi olarak iklim hakları için ağaç 
dikmekteyiz. 

Küresel  ısınma tarafından en çok etkilenen ülkelerde ya-
şayan insanların bu soruna sebep olan şeyler konusunda 
en az sorumluluğa sahip olması hiç adil değildir. Bir ABD 
vatandaşı atmosfere her yıl ortalama 20 ton CO2, bir Avru-
palı 10 ton CO2, bir Çinli 6 ton CO2 ve bir Afrikalı bir tondan 
daha az CO2 yaymaktadır. Bu her yıl kişi başına ortalam 5 
ton CO2 demektir. Ortalama küresel ısının 1.5 °C’den daha 
fazla artmasını engellemek için 2050 yılına kadar 600 
milyar ton CO2 üretmememiz gerekiyor.  
Biz çocuklar olarak geleceğimizi korumak için 3 maddeli 
plan talep etmekteyiz: 
1. Ek karbon deposu olarak 1,000 milyar ağaç dikilmesi. 

Ağaçlar için yeterli alan mevcuttur ve her bir ağaç 
ortalama her yıl 10 kg CO2 tutmaktadır.

2. Fosil yakıt enejisi yerde kalsın! CO2’suz bir yaşam için 
tüm teknoloji zaten mevcut.

3. 600 milyar ton CO2’yu her yıl kişi başına 1,5 t CO2 
olacak şekilde tüm insanlara eşit dağılmalıdır. Daha 
fazla isteyenler, daha fazla ödemelidir.

the Plant-for-the-Planet akademileri. 

Çocuklara ve gençlere akademilerimizde iklim krizi, 
eşitlik ve küresel vatandaşlık konusunda ve diğer 
çocukların ve gençlerin Gelecek Lobbicileri ve Elçileri 
olmaları için yetki verme konularında bilgi verilmekte-
dir.  Biz elini taşın altına koyuyor, geleceğimizi aktif ola-
rak oluşturuyor, ağaç dikme partileri organize ediyor, 
konuşmalar yapıyor ve 3 maddeli plan uygulaması için 
yetişkinleri davet ediyoruz.

Çocuk Girişimcilik ve derneği.

Girişimcilik Derneğimizde, biz çocuklar ve gençler pat-
ronuz! Her yıl kendi Küresel Kurulumuzu seçeriz. 2020 
yılına kadar Gelecek Lobicileri ve İklim Adalet Elçileri 
olmaları için 20,000 kadar  akademide bir milyon çocu-
ğa ve gence yetki vermek istiyoruz.  Geniş bir küresel 
vatandaşlık ağına sahip olarak biz dünyayı değiştire-
biliriz! Bizim girişimimizin patronları Klaus Töpfer ve 
Monako’nun Prensi Albert’tir.

2 Şubat 2012, Birlemiş Milletler, New York 

Başlangıç Seronomisi “Uluslararası Orman Yılı“


