
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kime:  Birleşmiş Milletler Dünya İklim Zirvesi İklim Aktivistleri 

Konu:  Savunma Stratejisi Dokümanı 

Amaçlar 

Yapılacak olan BM konferansına, çevreyi, sosyal adaleti ve gelecek kuşakları savunmak için katılıyorsunuz. Gerek küresel 
politikaların şekillenmesine yardımcı olan ve pazarlıkçıları destekleyen gerekse hemen seslerini yükselten ve amaçlarına ulaşmak 
için şiddet içermeyen her yolu kullanan aktivistleri barındıran sivil toplum örgütlerinin içinde bulunduğu, gittikçe büyüyen iklim 
hareketinin içinde çalışıyorsunuz. 

 Amacınız, en çok zarar göreceklere adaletli ve insaflı olacak biçimde hemen uygulamaya giren, sera gazı 

emisyonlarını sınırlayacak olası en güçlü anlaşmayı desteklemek. Paris'te yapılan Birleşmis ̧ Milletler 2015 
iklim pazarlıklarında ülkeler küresel ısınmayı "endüstri öncesi düzeylerin 2°C üzerinin oldukça altında 

sınırlamakta ve sıcaklık artışını endüstri öncesi düzeylerin 1.5°C üzerinde sınırlamak için çaba 

harcamakta" anlaştılar. 

Eylemler 

Sivil toplum örgütleri olarak politikalar uygulama veya küresel ekonominin 
enerji altyapısını kontrol edecek büyük parasal yatırımlar yapma gücünüz 
yok. Ancak diğer gruplardan farklı olarak, geçmişten gelen yerleşik çıkarlara 
bağımlılığınız yok ve iklim değişikliğine yönelik politikaların hızlı ve etkin 
biçimde uygulanmasını özgürce savunabilirsiniz. Hangi yolla olursa olsun 
yapmanız gerekenler: 

 Diğer temsilcilere yapılacak çalışmaların bilimsel, ekonomik ve ahlaki 
gerekçelerini anlatın. 

 Kişisel çıkarlar yerine ortak eylemin gerekliliğini vurgulayın: hepimiz 
Dünyayı yuvamız olarak paylaşıyoruz ve ortak iklim hedeflerimize 
ulaşmak için tüm ülkelerin birlikte çalıışması gerekiyor. 

 Tüm ülkelerde en çok zarar görecek kişilerin seslerinin duyulmasını 
sağlayın: yoksullar, gençler ve gelecek kuşaklar orantısız biçimde zarar 
görecekler ve bu soruna neden olacak hemen hiçbir şey yapmadılar. 
Olabiliyorsa, bu grupların haklarını destekleyenlerle birlikte olun. 

  İklim Aktivistleri 

Halkın Genel Görüşü 

(kamuoyu) 

Neyse ki halkın büyük çoğunluğu iklim 
değişikliğinin gerçek olduğuna ve insanlığın 
bunda önemli oranda payı olduğuna 
inanıyor. Çoğu, iklim değişikliğini sınırlamak 
için yapılacak bazı çalışmaları destekliyor. 
Ancak gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 
halk, gereken önlemlerin boyutunu ve 
aciliyetini fark edebilmiş değil ve iklim 
değişikliği, önceliklerinin en alt sırasında yer 
alıyor. Aynı zamanda, gelişmekte olan 
ülkelerdeki pek çok kişi, zengin ülkeleri iklim 
değişikliğine neden olmakla suçluyor ve 
gelişmekte olan dünyanın bugün ve 
öngörülen emisyonlarını hafife alıyor. 

Genel Durum 

İklim ile ilgili bilimsel fikir birliği çok açık: İklim bilimcilerin %97'si iklim değis ̧iminin gerçekleşmekte olduğunu, temel 

nedeninin fosil yakıtlar olduğunu ve etkilerinin çok yıkıcı olabileceg ̆ini kabul ediyor1. Daha şimdiden etkilerini görebiliyoruz ve 
fosil yakıtlardan ve diğer kaynaklardan emisyonları azaltmak için hemen önlem alınmazsa, yoksullar, bugünün gençleri ve 
gelecek kuşakların orantısız derecede zorluk çekeceklerini biliyoruz. Diğer gruplardan gelebilecek dirence rağmen, cesaretli 
davranmanın aslında onların yararına olacağını biliyorsunuz. Dini ve sivil önderlerin manevi temellere dayandırdıkları eylem 
çağrıları artıyor ve dünya çapında yürüyüşlere yarım milyondan fazla insan katıldı. Her türlü erteleme ve fosil yakıta bağlılığın 
sürmesi ile, kalan zaman içinda gereken geçişi yapmak gittikçe daha pahalı hale geliyor. 

Fırsatlar 

İklim değişikliği endüstriye hem fırsatlar hem de riskler sunuyor. İklim değişikliğinin ta kendisi, Kuzey Kutbundaki buzun 
erimesi ile buradaki çok büyük petrol ve gaz yataklarını ulaşılabilir kılıyor. Dünyada kalan petrol ve gaz yataklarının dörtte biri 
bu bölgede bulunuyor. 

1 Cook J. 2013. The scientific consensus on climate change. (İklim değişiminde bilimsel fikir birliği) Europhysics News 44:29-32 



 

 

 

 

 

  

Küresel Manzara 

Fosil yakıt endüstrisi, önünde sonunda insanlığı tehdit eden eylemleri ile çok büyük karlar elde etti. Temsilcileri etkilemek için 
güçlerini ve paralarını ustalıkla kullanıyorlar. Bu güce karşın, iklim çalışmalarının ekonomi ve sağlık konularındaki yararlarını ve 
simgelediği ahlaki seçimi de anlatan yaratıcı, açık ve etkin iletişim, akılları ve yürekleri kazanabilir. 

Fosil Yakıt ve Çimento kaynaklı CO2 Emisyonları (salımları) 

ABD’de kişi başına 
düşen ulusal gelir 

(GSYH), Çin’nden 7.5 

kat, Hindistan’dan 35 
kat daha fazladır. 

 
ABD, AB, and diğer gelişmiş ülkelerde kişi başına 

CO₂ emisyonu, gelişmekte olan ülkelerin (ör., Hindistan ve 

diğer gelişmekte olan ülkeler) emisyonlarından çok 
daha fazla. Dünya nüfusunun % 5'inden daha azı ile ABD 
küresel emisyonların % 15'ini üretir. 

 

İsveç, petrole bağımlılığını 
azaltmak amacı ile 1976-1986 
yılları arasında her yıl %4.5 
emisyon azalımı sağlayabildi. 
Fransa ve Belçika da bu 
dönemde benzer azalmalar 
gösterdiler. Bunun dışında, 
geçmişte en büyük emisyon 
azalmaları finansal veya politik 
krizler sonucunda gerçekleşti. 
BM raporuna göre yıllık %3.5 
azaltma hedefi aşırı iddialı. 

 

 

Çin dünyanın en büyük CO₂ 
salıcısı. Herhangi bir şey 
yapılmazsa, gelişmekte olan 
ülkelerin fosil yakıt kaynaklı 
emisyon düzeylerinin 2100 
yılına kadar üç kat veya daha 
fazla olacağı öngörülüyor. 

 

 

 
 

Çin, Hindistan ve diğer 

gelişmekte olan ülkeler dünya 
nüfusunun % 81'ini barındırır ancak 
dünya varlığının sadece %35'ine 
sahiptir ve toplam dünya 
emisyonlarının %29'unu üretir. 

 

Climate Interactive, MIT Sloan School of Management, ve UML Climate Change Initiative tarafından geliştirilmiştir.  

Son güncelleme Ekim 2016. 

 


