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Ç

Biz Kimiz?
Bizler, Avrupa Yeşil Anlaşması’nın getirmesini istediğimiz geleceği tanımlamak için güçlerini 

birleştiren, Avrupa’nın farklı yerlerinden genç insanlar, gençlik örgütleri, sivil toplum örgütleri ve 
ulusal Yeryüzünün Dostları gruplarının üyeleriyiz.

Farklı kuruluşlardan logolar.

‘Avrupa için Yeşil Anlaşma’ için bu Gençlik Önerisi, hayalini kurduğumuz geleceğin ve toplumumuzda 
acilen ihtiyaç duyulan kesişimsel (intersectional) dönüşümün bir anlatısını sunuyor. Gençlerin 
sosyal olarak adil ve ekolojik olarak sağlam bir gelecek için vizyonlarını sunuyor ve sistem değişikliği 
için gerekli momentumu vurguluyor. Halihazırda Dünya, hepimizin yaşamayı hayal ettiği, eşitlikçi, 
sürdürülebilir ve sosyal olarak adil bir gelecek inşa etmek adına cesur önlemlere ve koordineli toplu 
eylemlere ihtiyaç duyduğumuz kritik bir eşikten geçiyor. Herkes için daha iyi bir dünya inşa etmek 
adına cesur kolektif eylemlerin zamanı, ŞİMDİDİR!

İki yıl boyunca Avrupa’nın her yerinden farklı geçmişlere ve kimliklere sahip 3300 gencin vizyonlarını 
derledik. Özellikle, genellikle onları etkileyen karar alma süreçlerine dahil edilmeyen, yeterince 
temsil edilmediğini düşündüğümüz gençleri1 dahil etmeye odaklandık. Vizyonlar tematik kategorilere 
göre ayrılmış ve gelecek için öncelikler, önerilen çözümler ve eylemler, ve politika önerileri olarak 
formüle edilmiştir. Tüm ülkelerin toplumlarını dönüştürmek adına atmaları gereken farklı adımları 
ve farklı başlangıç noktaları olduğu için bu öneriler evrensel değildir. Ancak bu Gençlik Önerisi, tüm 
paydaşlar için sistemi değiştirmeleri ve Avrupalı gençlerin istediği bir gelecek üzerine inşa edilmiş bir 
Avrupa Yeşil Anlaşması oluşturmaları için bir yol haritası işlevi görebilir. Bu nedenle, karar vericiler, 
işletmeler, topluluklar ve bireyler olmak üzere dört paydaş grubunun neler yapabileceğine ilişkin 
önerilere yer verdik.

Karar vericiler, politikaların ve politik kararların geliştirilmesinde yer alan kişilerdir, ör. hükümet 
üyeleri ve danışmanları ve farklı seviyelerdeki parlamenterler. Politika bir yasa değil, bir hükümet 
tarafından belirlenen bir eylem planıdır. Karar vericilerin, sistem değişikliğini yürürlüğe koyma ve 
herkes için sürdürülebilir ve adil bir gelecek sağlayan dönüştürücü ve cesur eylemleri uygulama 
konusunda büyük sorumluluğu vardır. Karar vericiler ticari faaliyetleri düzenleyebilir, ancak 
işletmelerin kendileri de sistem değişikliğine katkıda bulunabilir. İşletmeler, uygulamaları daha 
çevre dostu olacak bir hale getirerek ve yalnızca kâra değil, aynı zamanda toplumu ve çevreyi nasıl 
etkilediklerine de odaklanarak, sürdürülebilir kalkınma ve yenilenmeye katkıda bulunabilir. Mevcut 
iklim krizinin çözümü ancak büyük ölçekli sistemik bir değişimle sağlanabilir, fakat bu, toplumların 
ve bireylerin hiçbir şey yapamayacağı anlamına gelmez. Kendimizi eğitebilir, sesimizi yükseltebilir 
ve sistem değişikliği talep etmek için oy kullanabiliriz, satın alma gücümüzü sürdürülebilir işletmeleri 
desteklemek için kullanabilir ve davranışlarımızı ve yaşam tarzımızı değiştirebiliriz. Ancak, herkesin 
farklı kaynaklara ve fırsatlara sahip olduğunun ve herkesin daha sürdürülebilir bir şekilde yaşama 
becerisine veya bilgisine sahip olmadığının ayrımında olmak önemlidir.

Bu Gençlik Önerisi ile gençlerin ve özellikle de mevcut sistem tarafından umutsuzca susturulanların 
seslerini duyurmak istiyoruz. Kıtanın her yerindeki gençler arasında, yaşanmış deneyimlerimizden 
ve birlikte çalıştığımız ve temsil ettiğimiz topluluklardan bilgi alarak ortak vizyonlar için bir temel 
oluşturuyoruz. Radikal sistem değişikliğine dayanan ve sadece ayrıcalıklı olanları değil tüm sesleri 
kapsayan adil bir Avrupa için Yeşil Anlaşma istiyoruz.

1Yetersiz temsil edilen/marjinalleştirilmiş/dezavantajlı gençler, kontrolleri dışındaki faktörler (örneğin etnik köken, 
engellilik, cinsel yönelim, din, ekonomik eşitsizlik) nedeniyle toplumlarındaki diğer gençlerin elde ettiği sosyal, ekonomik 
veya eğitim fırsatlarından dışlanan gençlerdir. Tanım şu adresten alınmıştır:  https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/
IRB_2017_06_Adol04.pdf

Giris
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2https://www.ethicssage.com/2018/08/what-are-values.html 
3 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trust
4 https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/yfoee_manifesto_final.pdf
5 https://kidshelpline.com.au/teens/issues/all-about-respect
6 https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/yfoee_manifesto_final.pdf
7 https://take10volunteer.org/solidarity-activism 

ilkeler ve degerler
. )

Değerler, tutumlarımızı ve eylemlerimizi yönlendiren ve motive eden ve bizim için neyin önemli 
olduğunu belirlememize yardımcı olan temel inançlardır. Değerler, somutlaştırmayı seçtiğimiz 
kişisel nitelikleri, nasıl bir insan olmak istediğimizi, kendimize ve başkalarına nasıl davrandığımızı 
ve çevremizdeki dünyayla etkileşimimizi tanımlar – yürütme için genel yönergeler sağlarlar2.  

Kolektif düzeyde, toplumlar belirli değerlere öncelik verir ve bunlar sağlık ve istihdam haklarından 
kaynak yönetimine kadar yapılan bütün tercihleri etkiler. Bu tercihlerin gelecek üzerinde kalıcı etkileri 
vardır. Geleceği tasavvur etmeye başlamadan önce, her birimizin sahip olduğu değerleri belirlemek 
önemlidir. Avrupa gençliği arasında kolektif bir vizyon oluşturma sürecimizle belirlenen en yaygın ve 
paylaşılan değerler şunlardır:

Bağışlayıcılık, iyimserlik, güven, eşitlik, çeşitlilik, fedakarlık, düşüncelilik, anlayışlılık, 
antifaşizm, saygı, kırılganlık, soğukkanlılık, merhamet, sevgi, eğlence, işbirliği, kapsayıcılık, 
özgürlük, dinamizm, dayanışma, onaylama, bolluk, merhametli fedakarlık, kararlılık, empati, 
meydan okuma, ortak özen

Kolektif bir vizyon oluşturma sürecinde öne çıkan değer ve ilkeler güven, eşitlik, saygı, sevgi ve 
dayanışmadır. Bu terimleri şu şekilde tanımlıyoruz: Güven, birinin iyi ve dürüst olduğuna ve size 
zarar vermeyeceğine veya bir şeyin güvenli ve güvenilir olduğuna inanmaktır3. Eşitlik, tüm insanların 
eşit değerde olduğunun, saygınlığı, eşit hakları ve bilgi ve finans dahil tüm kaynaklara eşit erişimi hak 
ettiğinin benimsenmesidir. Saygı, farklı veya farklı görüşlere sahip olsalar bile insanları olduğu gibi 
kabul etmek anlamına gelir5. Sevgi, başka birisini umursamak ve ona derinden bağlı hissetmektir. 
Dayanışma, diğer insanlarla anlamlı bir ittifak kurmak anlamına gelir ve genellikle ortak çıkarları ve 
sorumlulukları olan toplulukları desteklemeyi içerir6.

Değerler tarafından yönlendirilmek bize durumları toplu olarak değiştirme cesareti ve kim 
olduğumuza veya kim olmak istediğimize sadık kalmamız için ilham verebilir. Saygı, iletişim ve 
farklı değerlerimizin kabul görmesine güvenerek, gelecek için öngördüğümüz olumlu değişimi 
gerçekleştirmek adına dayanışma içinde birlikte çalışabiliriz7.
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Aşağıda, Avrupa Yeşil Anlaşması’nın politika alanlarına dayanan dokuz farklı kategori için gençlerin 
vizyonlarını sunuyoruz. Vizyonlar, yerel, ulusal ve Avrupa hükümetleri, işletmeler, topluluklar ve 
bireyler olmak üzere dört farklı paydaş grubu için politika önerileri, gelecekteki öncelikler veya 
önerilen çözümler veya eylemler olarak formüle edilmiştir.

1. Karbondan Arındırma: İklim Eylemi, Temiz Enerji ve Akıllı Ulaşım
CO2 emisyonlarını büyük ölçüde azaltmak ve toplumumuzu karbondan arındırmak için radikal 

değişikliklere ihtiyaç var. Gençlik, fosil yakıtların yasaklandığı, enerjinin yenilenebilir olduğu ve 
demokratikleştirildiği ve sürdürülebilir seyahatin herkes tarafından erişilebilir olduğu, küçülmeye 
dayalı bir toplum tasavvur ediyor. Yerli halkların haklarını korumak ve politika oluşturma süreçlerine 
onları da dahil etmek, karbondan arındırma süreçlerinde kilit öneme sahiptir. 

Yerel, ulusal ve Avrupa hükümetleri ne yapabilir? 
• Doğayla olan çıkarıcı (örn. madencilik) ve sömürücü ilişkilerine son 

verebilir. Kararlar kâr amaçlı değil, eşitlikçi, sürdürülebilir ve sosyal olarak 
adil toplumlar yaratma hedefiyle alınabilir.

• Küresel Güney’deki ülkeleri sömürmeyi bırakabilir ve Yerli halklar da 
dahil olmak üzere etkilenen herkesin masada yer almasını sağlayabilir.

• Kirleticileri iklime ve çevreye verdikleri zararlarından sorumlu tutabilir.
• Bir iklim acil durumu ilan edebilir ve sosyal adalet hususlarını iklim 

çözümlerine entegre edebilir.
• Karbon yakalama ve depolama ve jeomühendislik gibi sahte 

mekanizmaları iklim çözümleriymiş gibi lanse etmekten vazgeçebilir. Bu 
stratejiler yeşil akla(n)mayı mümkün kılar ve insanların ve işletmelerin 
dikkatini emisyonları düşürme ihtiyacından saptırır.

• Herkes için uygun fiyatlı enerjiye erişim sağlarken fosil yakıt, nükleer ve hidrojen enerji üretimini 
kademeli olarak sonlandırabilir.

• Çevre üzerinde en az etkiye sahip yenilenebilir enerji 
kaynaklarını destekleyebilir ve geliştirebilir. Hidroelektrik 
gibi verimsiz ve gezegene zarar veren yenilenebilir enerji 
kaynaklarını özendirmekten vazgeçebilir.

• Enerji tekellerini durdurabilir. İnsanların enerjilerinin nereden 
geldiğini bilip karar verebilmeleri ve her zaman aralarından 
seçim yapabilecekleri sürdürülebilir ve etik enerji kaynaklarına 
sahip olabilmeleri için enerji üretimini demokratikleştirebilir ve 
yetkiyi birden çok merkeze dağıtabilir.

• Enerji yoksulluğunu kabul edebilir ve bunlarla mücadele 
edebilir. Yenilenebilir enerjiyi herkes için kolayca erişilebilir 
hale getirmek için diğer ülkelerle işbirliği yapabilir.

• Herkes için erişilebilir, uygun maliyetli, verimli ve güvenli 
olacak şekilde toplu taşıma altyapısını karbondan arındırabilir 
ve genişletebilir. Araba alternatifleri, arabalar kadar konforlu, 
hızlı ve doğrudan olmalı ve doğal kaynakların ve habitatların 
bugüne kadar olduğu gibi büyük ölçekli sömürüsü pahasına 
olmamalıdır.

Vizyonlar
. • İnsanları toplu taşımayı kullanmaya ve sürdürülebilir bir biçimde seyahat etmeye teşvik edebilir.

• Havacılık endüstrisini sübvanse etmeyi bırakabilir ve uçak ve araba gibi karbon seçenekleri 
sundukları için şirketlerin ödeme yapmasını sağlayabilir. Uçmanın fiyatının çevresel maliyetini 
yansıtmasını sağlayabilir.

• Kamusal alanları otoparklara değil, insanlara ve topluluklara tahsis edebilir.

İşletmeler ne yapabilir? 
• Doğayla olan sömürücü ilişkilerine son verebilir. İç politikaları 

ve yatırımlarını iklim hedefleriyle uyumlu olacak şekilde 
güncelleyebilir.

• Sosyal ve çevresel adalete öncelik verebilir ve emisyonlarını 
azaltmak için ölçülebilir ve şeffaf taahhütler oluşturabilir.

• Ulaşım modellerini karbondan arındırabilir - araba ve hava 
taşımacılığı yerine demiryolu veya deniz taşımacılığını 
kullanabilir, son teslimat etabını daha verimli ve sürdürülebilir 
hale getirmek için kargo bisikletlerini kullanabilir, şirket arabası 
planlarını durdurabilir ve seyahat ve gereksiz ulaşımı azaltmak 
için dijital teknolojileri kullanabilir.

• Çalışanları mümkün olduğunda evden çalışmaları için 
destekleyebilir ve gene mümkün olduğunda toplu taşımayı 
kullanmaları, bisikletle ve/veya yürüyerek işe gitmeleri yönünde 
teşvikler sunabilir.

• Daha sürdürülebilir ve yerel enerji kaynakları kullanılabilir ve 
fazla enerjiyi enerji yoksulluğu çeken topluluklara bağışlayabilir.

• Enerji verimli teknolojilerin ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Topluluklar ne yapabilir?
• Toplumumuzu karbondan arındırmanın ve kültürel normları 

ve görüşleri değiştirmeye yardımcı olmanın yolları hakkında 
farkındalık yaratabilir. Araba merkezli yaklaşım ve zihniyetle 
mücadele etmek için yeni bir ulaşım kültürü oluşturabilir.

• Fiziksel ve zihinsel sağlık için aktif hareketliliği teşvik edebilir 
(örneğin, insanların bisiklete binip birlikte yürüyebilecekleri 
etkinlikler ve gruplar oluşturabilir, çocuklar için güvenli bisiklet 
ve yürüyüş yollarının haritasını çıkarabilir).

• Yaratıcı topluluk alanları için otoparkları geri alabilir ve insanların 
ulaşım ve güvenlik konularında rapor vermeleri için platformlar 
oluşturabilir.

• Enerji tekellerini durdurmak için seferber olabilir ve enerji 
sistemlerini merkezi yönetim şeklinden uzaklaştıracak ve 
demokratikleştirecek adil yerel enerji kooperatifleri geliştirmek 
için işbirliği yapabilir.

• Kaynak paylaşımı ve onarım için 
girişimler oluşturabilir. 

Bireyler ne yapabilir?
• Bilimde ve siyasette yaşanan son gelişmeleri yakından takip edebilir ve daha bilinçli iklim 

eylemleri gerçekleştirmek adına eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir .
• Karbon ayak izlerini nasıl azaltacakları konusunda kendilerini bilgilendirebilir.
• Proaktif bir vatandaş olabilir - siyasette ve topluluğunda aktif olabilir ve değişiklik talep etmek için 

sesini ve oyunu kullanabilir.
• Yürüyebilir, bisiklet sürebilir veya toplu taşıma araçlarını kullanabilir. Araba kullanmak veya 

uçmak gerekiyorsa, en verimli ve sürdürülebilir seçeneği seçebilir.
• Enerji tüketimini azaltabilir, yenilenebilir enerji kullanabilir ve topluluk enerji projelerine yatırım 

yapabilir.
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2. Döngüsel Ekonomi: Sürdürülebilir Üretim, Tüketim ve Ticaret
Döngüsel ekonomi, ürünlerin yaşam döngüsünün uzatıldığı ve israfın minimuma indirildiği ekonomik 

bir üretim ve tüketim modelidir8. Bu, mevcut malzeme ve ürünleri mümkün olduğunca uzun süre 
paylaşmak, kiralamak, yeniden kullanmak, onarmak, yenilemek ve geri dönüştürmek suretiyle 
yapılır. Gençlik, yeterince temsil edilmeyen toplulukların ihtiyaçlarına öncelik veren ve gezegenimizi 
korurken insanların yaşamlarını da geliştiren, güzelleştiren döngüsel bir ekonomi tasavvur ediyor. Bu 
bölümde ele alınan vizyonlar, finansman ve yatırımların, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını 
ve herkesin temel mal ve hizmetlere erişimini garanti eden modellere yeniden tahsis edilmesine 
yönelik toplu planlamaya yardımcı olacaktır.

Yerel, ulusal ve Avrupa hükümetleri ne yapabilir?
• Doğayı sınırsız bir sömürü kaynağı ve atıklar için bir çöplük olarak 

görmekten vazgeçebilir.
• Azalt-tekrar kullan-geri dönüştür, ortak yarar, mutluluk ve esenlik 

ilkesine dayalı döngüsel bir ekonomiye geçişi sağlayabilir.
• Sınırlı malzeme ve kaynakların kullanımını ve çıkarılmasını düzenleyebilir ve uluslararası 

şirketlerin yerel pazarları ele geçirmesini engelleyebilir.
• Fiyatların, üretimin çevresel maliyetini daha iyi yansıtmasını sağlayabilir.
• Atık yönetimi altyapısını uygun hale getirebilir ve Küresel Güney’e atık ihracatını durdurabilir. Tek 

kullanımlık plastik ürünlerin ve mikro plastiklerin üretimini ve kullanımını yasaklayabilir.
• Eylemlerimizin dünyayı ve doğal çevremizi nasıl etkilediği konusunda vatandaşlarına kolayca 

erişilebilir bilgiler sağlayabilir.
• Tüketicilerin ürünlerini tamir etme hakkına sahip olmasını sağlayabilir ve planlı eskimeye karşı 

yasalar çıkarabilir.
• AB Ticaret Anlaşmaları oluşturulurken uzmanların, azınlık gruplarının ve Yerli halkların da 

görüşlerini alabilir ve onları da bu sürece dahil edebilir.
• Enerji Şartı Anlaşması’nı yürürlükten kaldırabilir ve Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümlerinin 

[Investor-State Dispute Settlements (ISDS)] ticaret anlaşmalarına dahil edilmesini durdurabilir. 

İşletmeler ne yapabilir?
• Küçülmeyi, çevresel ve sosyal refahı ve mutluluğu temel 

alan döngüsel bir iş modelini benimseyebilir. Tüm üretim 
süreçleri ileri dönüşüme odaklanmalı, sıfır/düşük karbon 
ayak izini hedeflemeli ve sürdürülebilir teknolojiler ve 
malzemeler kullanmalıdır.

• Küresel Güney’e atık ihraç etmeyi durdurabilir.
• Tüm tedarik zincirinin çevresel etkisi hakkında kolay erişilebilir ve şeffaf bilgi sağlayabilir.
• Planlı eskimeyi durdurabilir, kaliteli ve dayanıklı ürünler üretebilir.
• Onarılabilir ürünler yaratabilir ve müşteriler için onarımları kolaylaştırabilir.
• “Hızlı moda” uygulamasını durdurabilir ve kenevir ve keten gibi sürdürülebilir tekstiller kullanabilir.
• Vejetaryen/vegan yiyecekler sağlayabilir ve yerel olarak üretilmiş taze yiyecekler satın alabilir. 

Topluluklar ne yapabilir?
• Bir paylaşım ekonomisi yaratabilir ve azalt-tekrar kullan-geri dönüştür kültürünü teşvik edebilir.
• Vatandaşları ve atık toplayıcıları birbirine bağlayan dijital platformlar geliştirebilir.
• Yerel ve sürdürülebilir ürünlerle evde yemek hazırlayabilir. İşlenmiş gıdalardan mümkün 

olduğunca kaçınabilir.
• Yerel, sürdürülebilir girişimciliği ve eko turizmi destekleyebilir.
• AB ticaret anlaşması müzakereleri sırasında Yerli halkları ve diğer azınlık gruplarını destekleyebilir 

ve onlarla dayanışma içinde olabilir. 

İnsanlar ne yapabilir?
• Daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını nasıl geliştirebilecekleri konusunda bilgi sahibi olabilir.
• Daha az tüketebilir, israfı en aza indirebilir ve azalt-tekrar kullan-geri dönüştür kültürünün 

yaygınlaşmasına yardımcı olabilir.
• Bilinçli ve etik bir tüketici olabilir - sürdürülebilir ürünler satın alabilir ve çevreye duyarlı yerel 

şirketleri destekleyebilir.
• Paketlemeyi ve nakliyeyi azaltmak ve yerel ekonomiyi desteklemek adına taze, yerel olarak 

üretilmiş tüketim malzemelerini satın alabilir.

8https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-
importance-and-benefits

Vizyonlar
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3. Kirliliğin Arındırılması: Hava, Su ve Toprak  
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ancak hava, su ve toprak kirliliği etkin bir şekilde ele alınırsa elde 

edilebilir. İnsan faaliyetlerinden zarar görmüş, birbirine bağlı ve yeri doldurulamaz bir ekosistemin 
parçasıyız. Hava, su ve topraktaki yaygın kirlilik sadece insan sağlığını ve geçim kaynaklarını 
değil, aynı zamanda ekosistemlerin dengesini de etkiliyor. Hükümetler, işletmeler, topluluklar ve 
insanlar dahil olmak üzere toplumun her düzeyinden hava, su ve toprağımızın sağlığını ve kalitesini 
iyileştirmek için çevresel iyileştirme ve toplu eylem talep ediyoruz.

Hükümetler ne yapabilir?
• Kirliliği ele alan mevcut uluslararası anlaşmaları iyileştirmek için diğer hükümetler ve hükümetler 

arası kuruluşlarla birlikte çalışabilir.
• Çevreyi kirleten işletmeleri ve bireyleri iklim ve çevresel zararlardan sorumlu tutacak, hem geriye 

hem de ileriye dönük iklim adaleti yasasını uygulayabilir, örneğin çevre katliamını uluslararası bir 
suç haline getirebilir.

• Hava kalitesini, toprak verimliliğini ve insan refahını iyileştirmenin sürdürülebilir yollarını belirlemek 
için geleneksel ve Yerli bilgi sistemleriyle bağlantı kurabilir.

• Kanalizasyon girişine arıtma tesisleri kurmak, daha sıkı tarım düzenlemeleri getirmek ve inşaat 
ve turizm faaliyetlerini düzenlemek gibi önlemler alarak nehirlerin ve göllerin sıkı kontrolünü ve 
korunmasını sağlayabilir.

• Atıkların denize boşaltılmasını ve gemilerde çevreye zararlı maddelerin kullanılmasını yasaklayan 
düzenlemeler getirerek okyanusları ve denizleri koruyabilir. Ayrıca hükümetlerin etkili okyanus 
temizleme teknolojileri geliştirmeye yarayacak yatırımlarda bulunması gerekmektedir.

• Eski uydular, roket parçaları ve uzay istasyonlarının neden olduğu uzay ve denizlerdeki kirliliği 
ele alabilir.

• Ülke genelinde hava kalitesi izleme istasyonları kurabilir ve vatandaşlara kolay erişilebilir hava 
kalitesi bilgileri sağlayabilir.

• Çöp sahalarını kapatabilir. 

İşletmeler ne yapabilir?
• Arıtma tesisleri kurabilir ve tedarik zincirlerinin çevre dostu uygulamalara dayandırılmasını 

sağlayabilir.
• Çevreyi kirleten araçların üretimini ve satışını durdurabilir.
• Çevreye zarar veren balıkçılık tekniklerini kullanmayı ve balık ağlarını ve diğer atıkları denizlere 

atmayı bırakabilir. 

Topluluklar ne yapabilir?
• Kirliliği azaltmak için yerel ve bölgesel gruplar ve projeler oluşturabilir ve çevreyi temiz ve sağlıklı 

tutmak için topluluk eylem planları geliştirebilir.
• Yetkilileri hava, toprak ve su kalitesinin yanı sıra hayvan ve insan refahını iyileştirmek için halka 

açık alanlara meyve ve kabuklu yemiş veren ağaçları dikmeye teşvik edebilir. Hasat edilen 
ürünler ve satışından elde edilen gelir, sosyal açıdan hassas grupları desteklemek ve kirliliği ele 
alan yerel projeleri finanse etmek için kullanılabilir. 

İnsanlar ne yapabilir?
• İş ve devlet yetkililerini eylemlerinden sorumlu tutmak için insan hakları ve çevre düzenlemeleri 

konusunda kendilerini eğitebilir.
• Doğanın koruyucuları olabilir ve toplumsal ve kültürel değişime katkıda bulunabilir.

Vizyonlar
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İşletmeler ne yapabilir?
• Toprak verimliliğini artıran ve besin maddelerini verimli bir şekilde geri 

dönüştüren sürdürülebilir ve yenileyici tarım yapabilir. Hayvan yemi 
üretmek için kullanılan arazileri doğrudan insanlara yiyecek üretmek 
için kullanabilir.

• Genetiği değiştirilmiş balık, hayvan, tohum ve bitki üretmeyi bırakabilir.
• Menülerini ve tedarik zincirlerini daha fazla organik, yerel ve bitki 

bazlı ürünler ve daha az hayvansal bazlı ürünler içerecek şekilde 
düzenleyebilir. Yiyecek israfını önlemek için fazla yiyecekleri 
bağışlayabilir.

• Kültürel ve davranışsal değişime katkıda bulunabilir, örn. dengeli porsiyonları teşvik edebilir, 
daha az hayvansal ürünler sunabilir ve “çirkin yiyecekleri” (estetik açıdan göze hoş gelmeyen 
ama yine de yenilebilir yiyecekler) popüler hale getirebilir.

• Tarım ve çiftçilik politikalarını etkilemeyi bırakabilir.
• Ürünlerinin kaynağı ve hangi pestisitlerin kullanıldığı da dahil olmak üzere gıda tedarik zincirinin 

sürdürülebilirliği hakkında şeffaf bilgi sağlayabilir.

Topluluklar ne yapabilir?  
• Genç, yerel çiftçileri destekleyebilir ve topluluk destekli tarım (CSA), gıda kooperatifleri ve topluluk 

bahçeleri gibi alternatif ve sürdürülebilir gıda üretiminin kurulmasına yardımcı olabilir.. 
• Yetersiz temsil edilen gruplarla dayanışma içinde olabilir ve tüm 

toplum için gıda ve beslenme güvenliğinin sağlanmasına yardımcı 
olabilir.

• Yerel ve Yerli halkların gıda sistemlerinden ve çiftçilik 
uygulamalarından öğrenebilir.

• Sürdürülebilir gıda üretiminin önemini, tükettiğimiz gıdanın 
anlamını ve nereden geldiğini çocuklara öğretebilir.

• Kentsel ve kırsal ortamları birbirine bağlayabilir ve tüm insanların kendi yiyeceklerini 
yetiştirebilecekleri araziye erişiminin sağlanmasına yardımcı olabilir.

• La Vía Campesina gibi uluslararası gıda egemenliği hareketlerinden öğrenebilir

İnsanlar ne yapabilir?
• Kendilerini organize edebilir ve seslerini yükselterek herkes için 

gıda adaleti talep edebilir.
• Topluluk bahçelerine ve diğer alternatif ve sürdürülebilir gıda 

üretim biçimlerine katılabilir.
• Yiyeceklerin nasıl üretildiği ve nereden geldiği konusunda 

kendilerini eğitebilir.
• Daha fazla bitki bazlı, yerel, sürdürülebilir şekilde üretilmiş ve 

ambalajsız yiyecekler tüketebilir.
• Daha az ve daha kaliteli hayvansal ürünler yiyebilir.
• Yiyecekleri israf etmeyebilir.

4. Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Kırsal Alanlar
Mevcut gıda sistemi, iklimimize, biyolojik çeşitliliğe, hayvan refahına, halk sağlığına, yerel 

ekonomilere ve ırksal adalete zarar veren insafsız endüstriyel tarım ve su ürünleri yetiştiriciliğine 
dayanmaktadır. Atmosferden karbonu çeken ve daha az enerji, toprak ve su kullanarak besleyici gıda 
üreten uygulamalara dayanan, çeşitlendirilmiş, sürdürülebilir, organik ve yenileyici tarım sistemlerinin 
küresel çapta yaygınlaştırılmasına ihtiyacımız var. Ayrıca herkesin gıda israfını ve hayvansal ürün 
tüketimini büyük ölçüde azaltması gerekmektedir. Avrupa Gençliği, toplu vizyon oluşturma süreci 
aracılığıyla sürdürülebilir gıda sistemleri için aşağıdaki vizyonlara katkıda bulunmuştur: 

Yerel, ulusal ve Avrupa hükümetleri ne yapabilir?
• TKüçük ölçekli, genç, yenilenebilir, sürdürülebilir ve organik çiftçileri ve kooperatifleri finansal 

olarak destekleyebilir ve endüstriyel çiftliklerin ve çiftlik hayvanlarının sayısını azaltmak için 
girişimler başlatabilir.

• Endüstriyel tarımdan yenileyici organik tarıma geçişi desteklemek için Ortak Tarım Politikasını [ 
Common Agricultural Policy (CAP)] kullanabilir.

• Zararlı pestisitleri yasaklayabilir.
• Gıda bağışını ve kompostlamayı desteklemek için gıda atığı yönetimini ve gıda güvenliği 

düzenlemelerini iyileştirebilir. İşletmelerin gıda israfını yasaklayan veya sınırlandıran yasalar 
getirebilir. 

• Herkesin büyümek ve gıdayla (yeniden) 
bağlantı kurmak için bir bahçeye erişimi 
olmasını sağlayabilir.

• Politika geliştirmenin büyük tarım 
işletmelerinden etkilenmemesini sağlayabilir.

• Etik yöntemlerle üretilmiş gıdaların 
piyasada ayırt edilebilir olmasını sağlayacak 
sertifikasyon programları geliştirebilir.

• İthal meyve ve sebzelerin satışını 
kısıtlayabilir.

• Çiftçiler ve diğer tarım işçilerine yönelik 
müfredatı sürdürülebilirlik ve biyolojik 
çeşitlilik konularını dahil edecek şekilde 
gözden geçirebilir ve geliştirebilir.

• Gıda üretimlerinin kalitesini ve 
sürdürülebilirliğini artırmak için çiftçilere 
yönelik eğitim çalıştayları düzenleyebilir.

• Halkı yiyeceklerinin kaynağı ve çevresel 
etkisi hakkında eğitebilir.

• Avrupa pazarında mahsul fiyatını 
sabitleyebilir ve çiftçilerin ürünlerini 
satabilmelerini garanti edebilir.

• Et endüstrisine sübvansiyon vermeyi durdurabilir. Kültüre edilmiş et ve bitki bazlı et gibi insanlar 
ve gezegen için daha iyi olan et alternatiflerine yatırım yapabilir ve bunları destekleyebilir.

Vizyonlar
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5. Müşterekler: Ekosistemlerin Korunması ve Restorasyonu
Müşterekler, herkes tarafından paylaşılan doğal ve kültürel kaynaklara atıfta bulunur, örn. hava, 

su ve ormanlar. Ortak kaynaklar, şahıslar veya şirketler tarafından kontrol edilmemeli, herkese açık 
ve herkes tarafından erişilebilir olmalıdır. Gençlik, Toprak Ana’nın, doğanın ve tüm canlıların saygı 
duyulması gereken temel haklara sahip olduğunu kabul eder. Birçok vizyon, insanların doğayla uyum 
içinde olduğu ve ekosistemleri muhafaza etmek, restore etmek ve korumak için birlikte çalıştığı bir 
toplum geliştirmeye odaklanır. Küresel Kuzey’in doğal kaynaklara erişim ve çıkarma konusundaki 
sonu gelmeyen arayışı durdurulmalı ve Küresel Güney’in kendi ekosistemlerine erişim ve muhafaza 
etme hakkı korunmalıdır.  

Yerel, ulusal ve Avrupa hükümetleri ne yapabilir? 
• Biyoçeşitliliğe karşı kesişimsel bir yaklaşım benimseyebilir ve tüm kurumsal seviyelerde 

ekosistemlerin korunmasına öncelik verilmesini sağlayabilir.
• Ekosistemleri ve doğal çevreleri hak sahibi varlıklar olarak tanıyan yasaları uygulamaya koyabilir.
• Kentsel gelişmeyi ve arazi işgalini sınırlayabilir ve kentsel alanın minimum bir bölümünün parklara 

ve diğer doğal alanlara ayrılmasını sağlayabilir. Doğal ve korunan alanların payını artırabilir.
• Arazinin ilk koruyucuları oldukları için Yerli halkları dinleyebilir ve politika oluşturma süreçlerine 

dahil edebilir.
• Biyoçeşitliliği ve birbirinden farklı habitatları korumanın önemi konusunda kamuoyunu 

bilinçlendirebilir.
• Afet riskini azaltma planları geliştirebilir ve doğal tehlikeler ve iklimle ilgili diğer krizlerle başa 

çıkma kapasitesini artırabilir.
• Yerli ve nesli tükenmekte olan türleri koruyabilir ve eski haline getirebilir ve insan, hayvan ve bitki 

yaşamına yönelik potansiyel riskleri yönetmek için biyogüvenlik planları geliştirebilir.
• Küresel Güney’de toprak gaspını destekleyen AB politikalarını durdurabilir. 

İşletmeler ne yapabilir?
• Ürünlerini daha sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş içerik ve bileşenleri içerecek şekilde değiştirerek 

ekosistem hizmetlerini koruyabilir.
• Tesislerindeki doğal yaşamı artırabilir.  

Topluluklar ne yapabilir? 
• Organize olabilir ve kaynakların Avrupa içinde ve Küresel Kuzey 

ile Küresel Güney arasında adil ve eşit dağılımını savunabilir.
• Arazi restorasyonu, çevre koruma, şehir hayatı ve doğanın 

entegrasyonu ve farklı ekosistemleri öğrenme konusunda 
girişimler geliştirebilir.

• Halkla istişarelerde bulunabilir ve toplumsal tartışmalara 
katılabilir.  

İnsanlar ne yapabilir?
• Ekosistemleri korumanın önemini ve insan yaşamıyla ve doğal yaşamın nasıl birbiriyle bağlantılı 

olduğunu, özellikle arazinin asıl koruyucusu olan Yerli halklardan öğrenebilir.
• İnsan merkezli (antroposantrik) bir dünya görüşünden doğa merkezli (ekosantrik) bir dünya 

görüşüne geçebilir.
• Çevre sorunları hakkında farkındalığın artmasına katkıda bulunabilir ve çevrenin korunmasına 

daha fazla vatandaşın katılımını savunabilir.
• Faaliyetleri çevreye zararlı olan şirketleri boykot edebilir.

Vizyonlar
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7. JYönetim ve Karar Verme sistemi
Gençlik, karar almanın şeffaf olduğu, halka ait 

olduğu ve yeterince temsil edilmeyen bireylerin 
ve toplulukların da seslerini duyurabildiği bir 
toplum tasavvur ediyor. Bu vizyonlar, hükümetlerin 
çevre sorunlarıyla mücadele etme sorumluluğunu 
üstlendiği, kararların kolektif ve katılımcı bir şekilde 
alındığı ve küresel güç dinamiklerine ve kapitalizme 
meydan okunduğu adil bir sisteme duyulan ihtiyacı 
vurgulamaktadır.

Hükümetler ne yapabilir? 
• Rİklim değişikliği ve diğer çevresel zorluklarla mücadele etmek için cesur yasalar, düzenlemeler 

ve politikalar yürürlüğe koyabilir.
• Köylülerin ve Yerli halkların haklarını korumak için bir yasal çerçeve yürürlüğe koyabilir.
• Yerli halklar ve diğer azınlık grupları da dahil olmak üzere farklı alanlardan insanları ve toplulukları 

planlama ve karar alma süreçlerine anlamlı bir şekilde dahil edebilir.
• Küresel iklim siyasetinin yapıcı diyalog ve eylem için bir buluşma noktası olmasını ve Küresel 

Güney’in makul miktarda güce ve etkiye sahip olmasını sağlayabilir.
• Tüm hükümetlerin, karar alma süreçlerinin, yatırımların ve 

önerilen politika ve çözümlerin çevre sağlığı ve toplumsal cinsiyet 
konularını dikkate almasını sağlayabilir.

• En sürdürülebilir çözüme ve en yüksek kaliteye sahip hizmet 
sağlayıcının seçilmesi için Tedarik Yasasını değiştirebilir.

• Çevrenin korunmasını anayasaya dahil edebilir ve çevre 
katliamını hem işletmeler hem de hükümetler için geçerli bir suç 
haline getirebilir.

• Çevreyi kirleten mal ve hizmetlerin reklamını yasaklayabilir.

İşletmeler ne yapabilir?
• Toplumdaki baş aktörler olarak sorumluluklarını kabul edebilir ve buna göre davranabilir.
• Sürdürülebilir olmayan ve/veya sağlıksız ürün veya hizmetlerin reklamını azaltabilir. 

Topluluklar ne yapabilir?
• Değişimi yönlendirmek ve talep etmek için girişimler geliştirebilir.
• Sürdürülebilir topluluk gelişimi için pilot projeler geliştirebilir veya bunlara dahil olabilir.
• Siyasi, kültürel ve insan hakları için verdikleri mücadelede Yerli halkları destekleyebilir ve onlarla 

dayanışma içinde olabilir. 

İnsanlar ne yapabilir?
• İnsanların karar alma süreçlerine dahil olduğu daha adil ve şeffaf bir yönetim sistemi talep etmek 

için organize olabilir ve seslerini yükseltebilir.
• Vatandaş olarak haklarını bilebilir ve katılımcı süreçlerde aktif rol alabilir.
• Kendi kaderini tayin ve kendi kendini yönetme hakkı tanınmayanlarla 

dayanışma içinde olabilir.
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6. Sanat, Kültür, Eğitim ve Öğrenme
Gençlik, bireysel ve kolektif bilginin, becerilerin ve yapabilme yetisinin herkesin yaşamının ayrılmaz 

parçaları olduğu bir toplum tasavvur ediyor. Eğitim nesnel, herkes için ücretsiz ve çeşitli biçimlerde 
erişilebilir olmalıdır. Çevre ve iklim krizinin sömürgeci kökenleri hakkında bilgi edinmenin yanı sıra 
Yerli halkların bilgi ve bakış açılarını entegre etmek özellikle önemlidir. Okullar, ırksal, homofobik, 
engellilere karşı veya cinsiyetçi ayrımcılığın hoş görülmediği ve farklı kimliklere saygı duyulduğu açık 
ve güvenli yerler olmalıdır. Eğitim sistemi, mevcut ve gelecek nesilleri sosyal ve çevresel zorluklarla 
mücadele etmeye hazırlamalı ve gençlerin vizyonlarının gerçeğe dönüşmesine yardımcı olmalıdır. 
Eğitim, farklı düşünme biçimlerini benimseyerek, kültürel değişimi teşvik ederek ve yeni beceriler 
öğreterek sistem değişikliğini kolaylaştıracaktır. 

Yerel, ulusal ve Avrupa hükümetleri ne yapabilir?   
• Dış mekanlarda ve doğada daha fazla eğitim gerçekleştirebilir.
• Öğrenciler için ücretsiz terapi seansları ve okulda zorbalıkla mücadele ve ebeveynlik programları 

sunabilir.
• Okullarda sürdürülebilirlik pilot projeleri uygulayabilir.
• Okullarda ve öğretmenlerin eğitimleri de dahil olmak üzere eğitim sistemindeki toplumsal cinsiyet 

önyargılarını yıkabilir.
• Küçük yaşlardan itibaren çocuklar, doğa ve canlılar arasında güçlü bir bağ oluşturmaya öncelik 

verebilir.
• Herkese-uyan-tek-tip eğitimden uzaklaşabilir. Duygusal, sosyal ve çevresel refahı artırmayı 

amaçlayan ve kapsayıcılık, adalet, karşılıklılık, demokrasi ve topluluk gibi ilkelere dayanan 
alternatif pedagojik uygulamaları ve öğretim metodolojilerini destekleyebilir.

• Etkili iklim değişikliğine uyum ve ılımlı stratejiler geliştirmek için araştırmaya yatırım yapabilir ve 
finansman sağlayabilir.

• Boğa güreşi, atlı arabalar gibi canlılara veya doğaya zarar veren tüm kültürel etkinlik ve hizmetleri 
yasaklayabilir.

Okul müfredatlarında şu konular yer almalıdır: iklim ve sosyal adalet, sürdürülebilir ulaşım, 
sürdürülebilir tarım, gıda egemenliği, ırkçılık, sömürgecilik, yeni sömürgecilik, Yerli halklar ve 
biyolojik çeşitliliğin koruyucusu olarak rolleri, yurttaşlık eğitimi, kesişimsellik (intersectionality), 
cinsel eğitim, alternatif sosyal sistemler ve ekonomiler, eleştirel düşünme ve okuma, duygusal zeka, 
iletişim, işbirliği, yaratıcılık, bahçıvanlık, tamircilik, değişikliklere nasıl uyum sağlanacağı, eğitimde 
nasıl başarılı olunacağı, yeni durumlarda nasıl sakin kalınacağı, kendimizi nasıl tanıyacağımız ve 
anlayacağımız. 

İşletmeler ne yapabilir?
• İklim kriziyle mücadele etmemize yardımcı olabilecek araştırmalara yatırım yapabilir.
• Özel üniversiteler, iklim krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkacak gelecekteki toplumsal ihtiyaçları 

ele almak için programlarını ve araştırma önceliklerini güncelleyebilir. 

Topluluklar ve insanlar ne yapabilir?
• Özen ve dayanışmaya dayalı bir toplum oluşturmaya yardımcı olabilir.
• İklim ve çevre konularında farkındalık yaratabilir ve gençlere eğitim verebilir.
• Kültürel değişimi kucaklayabilir ve yerel sanatçıları ve aktivistleri destekleyebilir.
• Gençlere kendilerini ilgilendiren konular hakkında konuşmaları için güvenli bir alan sağlayabilir.

Vizyonlar Vizyonlar
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8. Sistem Dönüşümünün Finansmanı 
Finansman, sosyal adaleti ve refahı desteklemeye yönlendirilmeli ve Küresel Kuzey’den Küresel 

Güney’e yeniden dağıtılmalıdır. Gençlik, hükümetlerin ve şirketlerin mevcut ve önceki zararlı (sömürge) 
eylemleri için mali sorumluluk almalarını ve çevreye zararlı faaliyetleri finanse etmeyi durdurmalarını 
talep ediyor. Böyle gelmiş böyle gider anlayışı artık kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

Hükümetler ne yapabilir?
• Finans ve yatırımları insan yaşamının ve doğal yaşamın 

korunmasına, sosyal adalete ve etik ve sürdürülebilir teknolojilerin 
geliştirilmesine yönlendirebilir.

• Doğal kaynakların nesiller boyunca eşit şekilde kullanılmasını 
sağlayabilir. Küresel Kuzey’deki ülkeler, sömürge ve iklim 
tazminatları yoluyla Küresel Güney’i desteklemelidir.

• Petrol, gaz ve kömür üretimi de dahil olmak üzere çevreye 
zararlı şirketleri finanse etmeyi durdurabilir ve yenilenebilir enerji, 
yenilenebilir tarım, ekosistem restorasyonu gibi sektörlerde yeni, 
‘yeşil’ işler yaratabilir.

• Varlık ve CO2 vergileri dahil olmak üzere adil ve hakkaniyetli bir 
vergi sistemi sağlayabilir. Vergi parası, dönüştürücü değişim için 
yeniden sürdürülebilir projelere yatırılmalıdır.

• Kamu harcamaları konusunda şeffaf olabilir ve insanları kamu harcamaları konusunda bilgilendirebilir 
ve kararlara dahil edebilir.

• İklim krizine katkılarından dolayı bankaları ve diğer finans kuruluşlarını sorumlu tutabilir. Müşterilere 
karşı şeffaflığı sağlayıcı ve fosil yakıt üretimine, özellikle de Küresel Güney’i sömüren üretime yönelik 
yatırımlarını sınırlandırıcı yasaları yürürlüğe koyabilir.

• Katma değeri ve refahı ölçmek için (GSYH yerine) alternatifler geliştirebilir ve bunların kullanımını 
kurumsallaştırabilir. 

İşletmeler ne yapabilir?
• Böyle-gelmiş-böyle-gider anlayışından ve yeşil aklanma çabalarından vazgeçebilir. Doğal kaynakları 

koruyan, minimum karbon emisyonuna yol açan ve sosyal adaleti sağlayan çevre dostu ve sosyal 
sorumluluk sahibi iş uygulamalarına yatırım yapabilir.

• İnsana ve gezegene yatırım yapan emeklilik fonlarını kullanabilir.
• Tüm fosil yakıt üretimini durdurabilir ve yeşil, düşük karbonlu işlere yatırım yapabilir.
• Dönüşüme yönelik kapsayıcı ve uygun maliyetli çözümler sunabileceklerini göz önünde bulundurarak, 

önceden var olan Batılı-olmayan bilgi ve uygulamalardan faydalanabilir. 

Topluluklar ve insanlar ne yapabilir?
• Topluluklar için küresel pazarlardan bağımsız olarak var olma kapasitesine sahip alternatif bir 

ekonomik sistem (örneğin, paylaşım ekonomisi) kurabilir.
• Yerli halkları ve toplulukları dinleyebilir - onlar iklim ve biyolojik çeşitlilik krizini durdurmaya öncülük 

edecek zamanı, alanı ve platformları hak ediyorlar.

9. Sağlık ve sosyal adalet
   İklim adaleti aynı zamanda sağlık ve sosyal adalet demektir. Örneğin, 

COVID-19 salgını sadece bir sağlık krizi değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin 
ve doğanın tahribatından ve mevcut kapitalist ekonomik modelimizden 
kaynaklandığı için bir çevre krizidir. Dolayısıyla, iklim krizi, örneğin sıcak hava 
dalgaları gibi aşırı hava olayları yoluyla erken ölümlerin sayısını artırarak bir 
dizi sağlık riski oluşturuyor. 
İklim krizi, genellikle bulundukları yer, ekonomik durum, yaş, engelli olup olmamak ve ırkları, 
cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri vs. nedeniyle karşılaştıkları yapısal ayrımcılık gibi faktörlere bağlı 
olarak farklı insanları farklı şekilde etkiler. Bu nedenledir ki kesişimsel yaklaşımın hayati bir önemi 
var. Kimseyi geride bırakmayan adil bir Avrupa için Yeşil Anlaşma’ya ulaşmak istiyorsak, işin sosyal 
yönünün AB politikaları tarafından kabul edilmesi ve ele alınması gerekmektedir. 

Hükümetler ne yapabilir?
• Herkesin yeterli yaşam standardına sahip olmasını sağlayabilir.
• Herkese erişilebilir sağlık hizmeti sunabilir.
• Aşıların erişilebilir olmasını ve herkese adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayabilir.
• Herkesin insana yakışır bir işe ve yeterli maaşa, ayrıca sağlıklı, güvenli ve adil çalışma koşullarına sahip 

olmasını sağlayabilir.
• Hem evde hem de toplumda tüm bakım işlerini adil bir şekilde karşılayabilir.
• Ekonomik eşitsizliği ve aşırı tüketimi azaltmak için asgari ve azami ücretler getirebilir.
• Azınlık gruplarının haklarını güvence altına alabilir ve koruyabilir ve çeşitlilik, açıklık ve kapsayıcılık 

kültürünü teşvik edebilir.
• Tüm hayvan testlerini yasaklayabilir.
• Şirketleri toplumsal cinsiyet eşitliği önlemlerini entegre etmeleri konusunda destekleyebilir ve teşvik 

edebilir ve kamu istihdam sürecinde azınlıklara karşı ayrımcılık yapılmasını engelleyebilir. 

İşletmeler ne yapabilir?
• Çalışanları için uygun çalışma koşulları ve maaşların yanı sıra sağlık sigortası sağlayabilir.
• Ayrımcılığın olmadığı ve ruh sağlığının açıkça tartışılabildiği, çok yönlü, şeffaf ve pozitif bir çalışma ortamı 

sağlayabilir.
• İhtiyacı olanlarla dayanışma içinde olabilir ve onları destekleyebilir.
• Önyargıları yıkabilir ve cinsiyete dayalı ürünler üretmeyi bırakabilir.
• Yeşil akla(n)ma ve pembe akla(n)ma da dahil olmak üzere aldatıcı pazarlama stratejilerinden vaz geçebilir. 

Topluluklar ne yapabilir?
• İnsanları, damgalanmadan ve yargılamadan seslerini yükseltmeleri ve toplumdaki hassas gruplara ve 

bireylere yardım sağlamaları için yetkilendirebilir. Kaynakları daha az ayrıcalıklı topluluklarla paylaşabilir.
• Toplumdaki esnekliği artırmak için bir dayanışma, kapsayıcılık ve özen ortamı yaratabilir.
• Tüm kimliklere ve mesleklere saygı ve itibarla yaklaşılmasını sağlamaya yardımcı olabilir.
• İşçi haklarını koruyan güçlü ve güvenilir sendikalar kurabilir.
• İklim adaleti konusunda farkındalık yaratabilir. 

İnsanlar ne yapabilir?
• Kendilerini eğitebilir ve kendisinin ve başkalarının ayrıcalıklarının farkında olabilir.
• Hükümetlere harekete geçmeleri ve adil çözümler uygulamaları için baskı yapabilir.
• İnsanlara karşı açık, adil ve anlayışlı olabilir ve herkesin kendini rahat ve evinde hissedeceği, sosyal ve 

huzurlu bir ortam yaratabilir.

Vizyonlar Vizyonlar



Bu Gençlik Önerisi, Avrupa gençliğinin sosyal olarak adil ve ekolojik olarak sağlam bir gelecek için 
vizyonlarını sunmaktadır. Duyulması gereken binlerce sesi temsil eden gençler - ve özellikle yeterince 
temsil edilmeyenler - adil ve kapsayıcı bir ‘Avrupa için Yeşil Anlaşma’ adına bizi ileriye taşıyacak 
yolu belirlediler. İklim krizi tüm dünyadaki insanları önemli ölçüde etkilediğinden ve bu durumdan 
en çok zarar görenlerin yeterince temsil edilmeyen insanlar ve gençler olduğunu bildiğimizden, 
iklim ve sosyal adalet çağrısında bulunuyoruz. Şu anda bir dönüm noktasındayız ve bugün alınan 
kararlar sadece bugünü etkilemekle kalmayacak, gelecek için de büyük sonuçlar doğuracak. Bu 
nedenle, insanlar ve gezegen için mevcut ve gelecekteki zorluklara karşı bütünsel bir yaklaşım ve 
sürdürülebilir ve kesişimsel dönüşüm sağlamak adına, karar verme süreçlerine ve Yeşil Anlaşma 
gibi kurumsal çerçevelerin geliştirilmesine dahil olmayı talep ediyoruz.

Bu Gençlik Önerisi, Avrupa gençliğinin aktif, fikirlerle dolu ve değişime hazır olduğunu gösteriyor. 
Aylarca süren beyin fırtınasının ardından, bu Öneride dokuz farklı sektör için vizyonlar sunuluyor - 
şimdi geriye bunların uygulanması kalıyor!

Referans:
https://www.eurovia.org/publication-of-the-youth-articulations-position-document-on-the-reform-of-the-
common-agricultural-policy/ 
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/06/Towards-Climate-Justice-Equinox.pdf
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/03/WEB-EQUINOX-Towards-racial-justice-EU-
institutions.pdf
https://friendsoftheearth.eu/publication/driving-destructive-mining/
https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/englishweb.pdf
https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/toolkit_for_intersectional_movement_building.pdf
https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/yfoee_manifesto_final.pd

Jeomühendislik, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için Dünya’nın doğal sistemlerine ve 
süreçlerine kasıtlı, büyük ölçekli müdahalelerdir. Temel olarak iki tür jeomühendislik vardır: 
Dünya’nın güneşten aldığı radyasyon miktarını azaltmayı amaçlayan güneş enerjisi jeomühendisliği 
ve atmosferdeki karbondioksit veya diğer sera gazlarını azaltmayı amaçlayan karbondioksit 
jeomühendisliği. Jeomühendislik teknikleri, iklimi küresel ölçekte manipüle etme çabalarını temsil 
eder ve neden olduğu çevresel ve sosyal etkilerden dolayı aşırı derecede eleştirilir. Küresel Kuzey 
tarafından iklim değişikliğine “kolay” bir teknolojik çözüm olarak tercih edilir ve küresel ısınmaya 
neden olan aynı kapitalist sistemin bir ürünüdür. 

Karbon yakalama ve depolama, fosil yakıt santrallerinden, yoğun enerji-tüketen endüstrilerden ve 
diğer büyük kaynaklardan yayılan karbondioksitin yakalanmasını, bir depolama alanına taşınmasını 
ve toprağa enjekte edilmesini içerir. Jeomühendisliğe benzer şekilde, karbon yakalama ve depolama, 
Küresel Kuzey tarafından genellikle iklim değişikliğine kolay bir teknolojik çözüm olarak öneriliyor ve 
genellikle yalnızca fosil yakıt üretiminin ömrünü uzatan pahalı bir başarısızlık olduğu kanıtlanıyor. 

Yeşil akla(n)ma, bir şirket veya kuruluşun, çevresel etkilerini en aza indirmek için pek bir şey 
yapmadan kendilerini çevre dostu olarak pazarlamasıdır. Bu tür pazarlama stratejisi genellikle 
insanları şirketin veya organizasyonun gerçekte olduğundan daha sürdürülebilir olduğuna inanmaya 
ikna etmek ve yanlış yönlendirmek için kullanılır. 

Pembe akla(n)ma, şirketlerin LGBTQ+ topluluğunun yaşamlarına herhangi bir katkıda bulunmadan, 
PRIDE ile ilgili ürünlerden kâr elde etme veya çeşitlilik satışından yararlanma fırsatı bulmasıdır. 

Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümleri (ISDS), anlaşmazlıkları çözmek için birçok yatırım ve 
ticaret anlaşmasında yer alan bir mekanizmadır. Yabancı şirketlerin kârlarını etkileyebilecek önlemler 
için hükümetlere dava açmasına olanak tanır. Mekanizma, hükümetleri, halkın ve iklimin çıkarına 
olan politikaların uygulanmasını durdurmaya ve şirketlere tazminat olarak milyonlar ödemeye 
zorlayabilir. 

Enerji Şartı Anlaşması (ECT), 50’den fazla ülke için geçerli olan enerji işbirliği için uluslararası 
çok taraflı bir çerçevedir. Anlaşma, enerji güvenliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır, ancak enerji 
sektöründeki yabancı yatırımcılara, yatırımlarına zarar verdiği varsayılan hükümet eylemleri için 
devletleri dava etme gücü verdiği için oldukça tartışmalıdır. Bu, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye 
geçişi engelleyebilir, nitekim böyle bir durum hükümetin aldığı kömür kullanımını kademeli olarak 
sonlandırma kararının ardından kömür şirketi RWE tarafından 1,4 milyar avroluk tazminat davası 
açılan Hollanda’da halihazırda yaşanıyor. Enerji Şartı Anlaşması, yukarıda açıklanan Yatırımcı-
Devlet Uyuşmazlık Çözümü (ISDS) mekanizmasını da içerir. 

Topluluk destekli tarım (CSA), daha şeffaf, sürdürülebilir ve yerel bir gıda sistemi oluşturmaya 
yardımcı olmak için çiftçileri ve tüketicileri birbirine bağlayan alternatif bir gıda üretimi biçimidir. 
CSA birçok şekilde olabilir, ancak çiftçiliğin sorumlulukları, riskleri ve ödülleri genellikle çiftçiler ve 
tüketiciler arasında paylaşılır. Örneğin çiftliğe yatırım yaparak, üretim maliyetini paylaşarak veya 
çiftlik faaliyetlerine destek sağlayarak tüketiciler bu uygulamaya dahil olabilirler.

24

Sonuç Sözlük 

25



Young Friends of the Earth Europe gratefully acknowledges financial 
assistance from the European Youth Foundation, Council of Europe and the 
European Union. The sole responsibility for the content of this publication 
lies with Young Friends of the Earth Europe. It does not necessarily reflect 
the opinion of the funder(s) mentioned above. The funder(s) cannot be held 
responsible for any use that may be made of the information contained there 
in.

 ‘Avrupa için Yeşil Anlaşma’ için bu Gençlik Önerisi, aşağıdaki kuruluşlar ve 
girişimler tarafından desteklenmektedir:  

Disclaimer Ortak imzalar
.
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