
Eugene (Haiti) in 
Wangari Maathai 
(Kenija)

Mi, otroci, ne sadimo dreves, ker bi hoteli postati gozdni 
oskrbniki  –  sadimo jih zato, ker moramo narediti nekaj 
za našo prihodnost. Melik, 11 

En komarček ne more premakniti nosoroga, skupina 
tisočerih komarjev pa ga lahko prepriča, da spremeni 
svojo smer. Jule, 13 

Zakaj hočejo odrasli na vsak način potiskati CO2 v tla? 
Drevesa so shranjevala zaloge CO2 na milijone let. Bolje 
bi bilo za nas, če bi pohiteli s sajenjem tolikih dreves, 
kolikor je mogoče. Alina, 11 

Če bi otroci iz vsega sveta sadili drevesa, bi delovali 
skupaj kot ena velika svetovna družina. Bili bi vedno 
močnejši! Feliks, 12 

S E D A J  M I,                 
O T R O C I,    
R E Š U J E M O  S V E T.                     

Otroška iniciativa Zahtev za 
klimatsko pravičnost . 

Posadimo 
milijon dreves 

v vsaki državi 

sveta!

Medtem, ko ostali samo govorijo, mi sadimo drevesa. -

Pridružitev in sodelovanje sta popolnoma 
enostavna. 

 Vpiši se v akademijo v tvoji neposredni bližini na 
naši spletni strani. 

 Pomagaj nam organizirati akademijo za otroke v  
tvojem mestu.

 Vpiši se in sponzoriraj Ambasadorja za klimatsko 
pravičnost s 25 € na mesec.  

 Doniraj denarna sredstva za nakup še več dreves!
Za  vsakih 10 €,   ki jih prejmemo, posadimo 10          
dreves s pomočjo partnerskih organizacij v Namibiji, 
Kostariki, Kongu, Ekvadorju in Maleziji. Prejeli boste 
potrdilo in certifikat, da boste lahko natančno vedeli, 
kje so bila drevesa posajena.

Mi, otroci, smo napisali knjigo: „Drevo na drevo.“ V njej 
se lahko poučiš vse o našem delu.   

www.plant-for-the-planet.org

Kontakt: 
Plant-for-the-Planet Foundation
Kreuzeckstrasse 2
82396 Paehl, Allemagne 
info@plant-for-the-planet.org
Tel.: +49 (0)8808 9345

Bančni račun: 
Plant-for-the-Planet 
TTR: 212 0000 212
Code de banque 251 205 10 Sozialbank
BIC BFSWDE33HAN

9. december 2009, pred 
veleposlaništvom v Berlinu

5. junij 2009, Feliks kot podpornik Dni okoljevarstva v Dulsburgu

Maiken (Bocvana) in
HRH Princ Albert iz 
Monaka



20. avgust 2009, Južna Koreja: „Vsak, ki bi rad posadil milijon dreves v svoji državi, naj pride na oder!“ Skupinsko sodelovanje in sajenje dreves!

Mi, otroci, bi tudi radi imeli prihodnost.

Za veliko odraslih prihodnost pomeni le še nadaljnjih 
20 ali 30 let; toda za nas, otroke, pomeni 80 ali 90 let. 
Če se bo gladina morske vode dvignila za 1, 2 ali celo 
3 metre, bo to postal problem preživetja nas, otrok; za 
odrasle pa je to samo akademsko vprašanje. 
Maks, 12 

Samo prazno govorjenje ne more 
zaustaviti ledenikov pred taljenjem.

Otroška iniciativa Plant-for-the-Planet je bila lansirana
leta 2007 in izhaja iz domače raziskovalne naloge 
takratnega devetletnika Feliksa o problematiki globalne 
krize. Med svojim raziskovanjem za nalogo je prišel do 
zgodbe kenijske okoljevarstvenice in dobitnice Nobelove 
nagrade, Wangari Maathai, ki je posadila 30 milijonov  
dreves v 30 letih. Na koncu svoje predstavitve je Feliks 
podal svojo predstavo o prihodnosti, v kateri bi otroci 
sami posadili milijon dreves v vsaki državi sveta. 

Skupaj mi, otroci, želimo pokazati, da lahko vsak stori 
nekaj za našo prihodnost in da lahko s skupnimi močmi 
kot ena svetovna družina razrešimo globalne probleme.  

Posamezno drevo posrka 10 kg CO2 iz zraka vsako leto 
in v svojem življenjskem obdobju skupno vsega 3 tone
CO2. Za nas, vsako drevo velja za simbol klimatske 
pravičnosti. 

Kot ena svetovna družina sadimo drevesa 
za klimatsko pravičnost. 

Ni pravično, da so ljudje, ki živijo v državah, ki jih 
globalno segrevanje najbolj prizadeva, hkrati tisti ljudje, 
ki so najmanj odgovorni za njegov nastanek. 
En posamezni ameriški državljan spusti, v povprečju, 
20 ton CO  vsakoletno v ozračje, Evropejec 10 ton,                    2  
Kitajec 4 in Afričan manj kot pol tone. To nanese   

  povprečno 4 tone na posameznika na leto. 

Da bi lahko preprečili, da bi se povprečna globalna
temperatura povečala za več kot 2°C, vsi ljudje skupaj        
ne bi smeli proizvesti več kot 600 bilijonov ton CO         2     .    
Mi, otroci, zahtevamo:
1.  Dajte ogljik v muzej. Vsa tehnologija za življenjski 

slog brez CO 2 že obstaja.
2.  Razporedite 600 bilijonov ton CO 2 enakomerno med 

vse ljudi z 1,5 tono na posameznika. 
3. 

 
Posadite milijarde dreves za dodatno shranjevanje 
izpustnega ogljika.

Plant-for-the-Planet Akademije.  
Z delovanjem naših akademij mi, otroci, informiramo 
druge otroke o klimatski krizi, pravičnosti in globalnem 
državljanstvu, da bi jih pripravili do tega, da bi tudi 
sami postali Ambasadorji za klimatsko pravičnost. 
Pokazali smo, da lahko vsakdo prevzame nase odgo-
vornost in aktivno preoblikuje prihodnost z organizaci-
jo saditvenih zabav, pripravljanjem govorov in vzpod-
bujanjem ostalih k sodelovanju.

Plant-for-the-Planet Fundacija. 

Naša Fundacija je vodena s strani otroškega par-
lamenta in podprta s strani odraslih. Aktivni smo v 
svetovnem merilu v 70 državah. Do leta 2020 bi radi 
vzpodbudili milijon otrok v okoli 20.000 akademijah, 
da bi postali Ambasadorji za klimatsko pravičnost. Kot 
velika mreža globalnih državljanov lahko spremenimo 
svet! 


