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Környezetvédelem

„Ne fecsegj, ültess fát!”
Interjú Felix Finkbeiner faültető diákkal

Kilencévesen az az ötlete támadt, hogy ezer milliárd fát ültet. Ma, hét évvel később, már 13 milliárd
növekszik...
„Stop talking. Start planting.” Abbahagyni a fecsegést, elkezdeni a faültetést – ez az az üzenet, amelyet Te, Felix, és sok más gyerek útravalóul akar adni
a felnőtteknek.
Az egész egy kis osztályprogrammal kezdődött
negyedikes koromban. Akkoriban kis beszámolót
kellett tartanom az éghajlati válságról, és amikor erre
készültem, hallottam Wangari Maathai Nobelbékedíjas hölgyről, aki Kenyában harminc év alatt
harmincmillió fát ültetett – sok-sok nő segítségével.
És akkor támadt nekünk, gyerekeknek és fiataloknak
az az ötletünk, hogy ezt mi is megtehetnénk. Hogy
fákat ültessünk az egész világon.
Az ötletből világméretű gyermek- és ifjúsági kezdeményezés lett, a Plant-for-the-Planet. Hogyan történt ez?
Egészen kicsiben kezdtük, egyetlen fával, amelyet
elültettünk. Aztán hirtelen nagyon sok támogatást
kaptunk, először a tanárnőnktől, aki remeknek találta
az ötletet. Azután a médiumok is hamar felfigyeltek
ránk, és röviddel ez után más iskolák is felkapták az
ötletet. Egy idősebb diák világhálós oldalt barkácsolt
számunkra, és egyre jobban haladt az ügy. Apám
tagja a Római Klubnak, és ez is segített. És aztán
szinte magától növekedett az egész. Először Németországban. 2008-ban részt vettem az ENSZ egyik
gyermekkonferenciáján, és bemutattam a Plant-forthe-Planet ötletét – ami aztán nemzetközileg is terjedni kezdett. Különböző országokban egyre több
iskola vett részt a mozgalomban. Amikor 13 éves
voltam, mindezt bemutathattam az ENSZ közgyűlésén – persze hihetetlenül izgultam, de minden jól
ment.
És te? Van-e még időd magadra, vagy magad is
afféle vállalkozóvá lettél?
Ezek a programok hihetetlenül szórakoztatóak. Az
egész világról érkező rengeteg gyerekkel és fiatallal
találkozni remek dolog. De egyáltalán nem vagyok
annyit úton, mint ahogy tűnik, normálisan járok iskolába, mint mindenki más. A Plant-for-the-Planet
keretében különösen fontosak az „akadémiáink”, ahol
megtanítunk más gyerekeket és fiatalokat is arra,
hogyan működjenek közre. Demokratikus struktúránk
van, hogy minden „követünk” együtt tudjon működni, és ők minden évben megválasztják az elnökséget.
Így én is csak egy követ vagyok a többi között.

A fák követe, a világ éghajlatának megmentése érdekében?
Azt tűztük ki célul, hogy világszerte ezer milliárd
fát ültetünk, mert világszerte ennyi fának van hely.
Minden embernek 150 fát kellene ültetnie. Ha ezek
megnőnek, akkor az emberek által okozott CO2kibocsátás kb. negyedét lesznek képesek fölvenni.
Gyerekjáték elülteni őket, és mindenki részt vehet
benne. A fák önmagukban nem oldják meg a problémát, de átmeneti segítséget jelentenek, amíg az emberiség majd csökkenti a CO2-kibocsátást.
Ez azt jelenti, hogy Ti úgy érzitek, az ember valóban nekiláthat saját maga, és tehet valamit azért,
hogy a világ jobbá legyen?
Azt hiszem, hogy aki részt vesz a Plant-for-thePlanet-ben, megtapasztalja, hogy gyermekként és
fiatalként is tehet valamit. Biztos vagyok abban, hogy
sokan azok közül, akik most együtt működnek velünk, később is elkötelezettek lesznek. Húszfős titkárságunk van Tutzingban, de a legfontosabb az a sok
követ, aki mindenütt a világon szervezi az ottani
programot.
Vannak kritikus hangok is, amelyek azt mondják,
hogy a felnőttek kihasználják a gyerekeket – és téged.
Hiszen maga a Plant-for-the-Planet olyasmi, mint egy
óriásvállalat – saját csokoládéval és pólóval.
Az ellenkezőjéről van szó. A csokoládé és a póló
is a mi ötletünk volt, és először mindkettő erős kételkedést váltott ki a titkárságból. Szerencsére mi, gyerekek tudtunk felülkerekedni. Persze apám is segít, és
nyilván sok szülő is segít a követeknek, de egyikünk
sem érzi úgy, hogy kihasználnák. Az egész családom
önkéntesként segít.
Hogyan sikerült ennyi milliárd fát elültetni világszerte – még akkor is, ha ez csak részcél számodra és
számotokra?
A gigantikus ezer milliárdból 13 milliárdot ültettünk el kormányokkal és vállalkozásokkal együtt.
Iskolai osztályok ültetési akcióihoz gyakran erdészek
biztosítják a területet. Most ott tartunk, hogy 193
ország gyerekei és fiataljai vesznek részt a mozgalomban. Gyakran vagyok online-kapcsolatban a különböző „követekkel”, mivel segítségre vagy tanácsra
van szükségük egy-egy előadás megtartásával vagy
éppen a pólókkal kapcsolatban. Klubjaink számára
nagyon fontos, hogy az ötletet továbbadják az újonnan az iskolába érkező gyerekeknek. Sok „követünk”
mindössze nyolc- vagy kilencéves, amikor elkezdi.
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