


Περιβαλλοντικός Ακτιβισμός



Ορισμοί

q Ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ατόμων και οργανώσεων που εργάζονται σε
επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτικά πεδία που αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες του περιβάλλοντος. Αυτά τα άτομα και
οι οργανώσεις είναι γνωστά ως μέρος του συλλογικού περιβαλλοντικού κινήματος ή του πράσινου κινήματος. Οι
περιβαλλοντικοί ακτιβιστές στο πράσινο κίνημα δεν μοιράζονται κοινές πολιτικές πεποιθήσεις ή ατζέντα και αναζητούν
διαφορετικές λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα.

https://www.encyclopedia.com/environment/energy-government-and-defense-magazines/environmental-
activism

q Οποιαδήποτε μορφή δραστηριότητας από περιβαλλοντολόγους που έχει σχεδιαστεί για την ευαισθητοποίηση του
κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι ακραίες μορφές ακτιβισμού περιλαμβάνουν το monkey-wrenching και το
EarthFirst, και πιο κοινές μορφές περιλαμβάνουν την άσκηση πίεσης και τη συμμετοχή σε ομάδες πίεσης. Γνωστός
και ως ακτιβισμός.

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095753505?rskey=6lrQMc&result=5



ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ! 
Πότε πιστεύετε ότι ιδρύθηκε η πρώτη περιβαλλοντική οργάνωση;



Timeline
q Ίσως οι πρώτοι πραγματικοί περιβαλλοντικοί ακτιβιστές ήταν οι Ινδουιστές Bishnoi του Khejarli, οι οποίοι κατατροπώθηκαν από τον 

Μαχαραγιά του Jodhpur το 1720 επειδή προσπάθησαν να προστατεύσουν το δάσος που έκοψε για να χτίσει για τον εαυτό του ένα 
παλάτι.
Σύντομη αναφορά στην ιστορία του περιβάλλοντος - Greenpeace International

q Στα τέλη του 1800, το περιβαλλοντικό κίνημα αναπτύχθηκε έντονα στη Βρετανία ως απάντηση στη Βιομηχανική Επανάσταση. Χωρίς
περιβαλλοντικούς κανονισμούς που να τους εμποδίζουν, τα εργοστάσια της Βιομηχανικής Επανάστασης μόλυναν τον αέρα και το
νερό και επεκτάθηκαν σε όμορφα χωράφια. Γρήγορα, υπήρξε μια αντίδραση στα εργοστάσια με τους ανθρώπους να ζητούν την
προστασία των άγριων χώρων. Οι πρώιμες ομάδες προστασίας, όπως η «Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (1889)» και «Το
Εθνικό Καταπίστευμα για Μέρη Ιστορικού Ενδιαφέροντος ή Φυσικής Ομορφιάς (1894), άρχισαν να εμφανίζονται σε όλη την Αγγλία.
Σύντομη αναφορά στον περιβαλλοντισμό — The Green Medium

q Οι ρίζες του σύγχρονου περιβαλλοντικού ακτιβισμού, ωστόσο, βρίσκονται στον 19ο αιώνα με τη δημιουργία των πρώτων
περιβαλλοντικών οργανώσεων. Συνήθως αντιπροσωπεύοντας τα συμφέροντα των φυσιολόγων και των φυσικών ιστορικών, τέτοιες
ομάδες σχηματίστηκαν στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καλύπτοντας τόσο διαφορετικά συμφέροντα όπως η καλή διαβίωση των
ζώων (π.χ. Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Ζώων της Βρετανίας), η δασοκομία (π.χ. Άνθρωπος και Φύση του George
Perkins Marsh του 1864), τα εθνικά πάρκα και η διατήρηση της άγριας φύσης (π.χ. το America's Sierra Club που ιδρύθηκε το 1892, το
British National Trust το 1895) και την αστική υγιεινή (μια αγαπημένη αιτία των Βρετανών Βικτωριανών).



Χρονοδιάγραμμα

q Στα μέσα του 20ου  αιώνα , ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός μετατόπισε την εστίασή του σε τοπικές ανησυχίες για την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. Οι τοπικές ανησυχίες—πυρηνική ενέργεια, τοξικά απόβλητα, όξινη βροχή, κατασκευή δρόμων—βρήκαν μια έκφραση στον 
αυξημένο πολιτικό ακτιβισμό της εποχής. Έργα όπως το Silent Spring (1962) της Rachel Carson και το Science and Survival του Barry
Commoner (1965), βρήκαν δημοφιλές κοινό, ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές προσπάθειες των οικολόγων και ευαισθητοποιώντας για την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προκαλείται από τον άνθρωπο.

q Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπήρχε μια αυξανόμενη αίσθηση ότι η επίδραση της ανθρωπότητας στη φύση επηρέασε όχι μόνο σε 
τοπικό επίπεδο, αλλά σε πιο γενικό πλαίσιο, ευρύτερα το περιβάλλον. Μια εξέταση των αναφορών ευρετηρίου των New York Times κάτω 
από τον όρο "περιβάλλον" δείχνει ότι η λέξη "περιβάλλον" δεν χρησιμοποιήθηκε το 1955, αλλά μέχρι την πρώτη Ημέρα της Γης το 1970, η 
λέξη εμφανίστηκε στο ευρετήριο 86 φορές.

q Αν και η δεκαετία του 1960 γέννησε εκατοντάδες πράσινες οργανώσεις προστασίας, μόλις την επόμενη δεκαετία τέτοιες ομάδες 
ξεπέρασαν τα εθνικά σύνορα και έγιναν διεθνείς φορείς.



Οργανώσεις ακτιβισμού



Αναφέρετε μερικές ακτιβιστικές οργανώσεις.



• Text goes here 

q Η Greenpeace ξεκίνησε στο Βανκούβερ του Καναδά, το 1969 ως Επιτροπή Make a Wave - μια ομάδα Καναδών και Αμερικανών πολιτικών 
ακτιβιστών που αντιτίθενται στις υπόγειες πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ στην Amchitka, ένα νησί στη δυτική ακτή της Αλάσκας.

q Υπάρχει ένα αστείο ότι σε οποιοδήποτε μπαρ στο Βανκούβερ του Καναδά, μπορείτε να καθίσετε δίπλα σε κάποιον που ισχυρίζεται ότι έχει 
ιδρύσει την Greenpeace. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε ένας μοναδικός ιδρυτής: το όνομα, η ιδέα, το πνεύμα και οι τακτικές μπορούν να 
ειπωθούν ότι έχουν ξεχωριστές γενεαλογίες.

q Η Greenpeace, σήμερα, αποτελείται από 26 ανεξάρτητους εθνικούς/περιφερειακούς οργανισμούς σε περισσότερες από 55 χώρες σε όλη την 
Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό, καθώς και από έναν συντονιστικό φορέα, την Greenpeace International.



q Earth First!, ριζοσπαστική περιβαλλοντική ομάδα που επικεντρώθηκε στην προστασία της άγριας φύσης και της άγριας ζωής. Earth First! 
ιδρύθηκε το 1980 ως εναλλακτική οργάνωση για τις κύριες περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως το Sierra Club και το Wilderness Society. Αυτές 
οι ομάδες θεωρήθηκαν πολύ μετριοπαθείς και πολύ πρόθυμες να θυσιάσουν την προστασία ορισμένων άγριων περιοχών προκειμένου να 
συνάψουν συμφωνίες με πολιτικούς. Αντίθετα, η Earth First! υιοθέτησε το σύνθημα, «Κανένας συμβιβασμός για την υπεράσπιση της Μητέρας 
Γης».

q Earth First! δεν ήταν επίσημη οργάνωση αλλά περισσότερο ένα χαλαρό δίκτυο αυτόνομων περιφερειακών ομάδων, χωρίς προσωπικό ή 
επίσημη ηγεσία. Ο μόνος τρόπος να γίνεις μέλος του Earth First! ήταν να συμμετάσχεις άμεσα στις δραστηριότητες της ομάδας. Earth First! 
εξέδωσε περιοδικό, the Earth First! Journal, για να κρατήσει ενήμερα τα μέλη της.

q Κριτικές για την Earth First! υποστήριξαν ,ωστόσο, ότι η βαθιά οικολογία είναι μισανθρωπική, ευνοώντας άλλα είδη έναντι των ανθρώπων.

q Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ωστόσο, η Earth First! αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις. Η ανάπτυξη της ομάδας έφερε νέους 
ακτιβιστές με νέες ιδέες που μερικές φορές συγκρούονταν με τις ιδέες των ιδρυτών της.

q Ως αποτέλεσμα, οι Earth First! and Earth Liberation Front, ένα επιθετικό spin-off κίνημα που ιδρύθηκε από την Earth First! μέλη που αργότερα 
χαρακτηρίστηκαν ως οικοτρομοκράτες, γίνονταν όλο και περισσότερο στόχος της αστυνομικής δράσης, ιδίως από το U.S. Federal Bureau of 
Investigation (FBI).



q Το φθινόπωρο του 2021, η κυβέρνηση του Προέδρου Biden ανακοίνωσε την πώληση μίσθωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου που 
προσφέρει περισσότερα από 80 εκατομμύρια στρέμματα του Κόλπου του Μεξικού. Αυτό προκάλεσε σοκ και απογοήτευση για τους 
περιβαλλοντικούς ακτιβιστές που βασίζονταν στον Biden για να τηρήσει τη δέσμευσή του να είναι ηγέτης για το κλίμα. Αντίθετα, κατείχε 
τη μεγαλύτερη πώληση μίσθωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας στην ιστορία των ΗΠΑ.

q Αλλά η πώληση ήταν κάτι περισσότερο από περιβαλλοντικός κίνδυνος  — ήταν επίσης παράνομη και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
και οι ομάδες του Κόλπου ανέλαβαν άμεσα μέτρα. Η Earthjustice κατέθεσε αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Περιφέρειας της 
Κολούμπια για λογαριασμό των Friends of the Earth, Healthy Gulf, Sierra Club και του Κέντρου Βιολογικής Ποικιλότητας. Ακτιβιστές που 
δεσμεύτηκαν για την προστασία του Κόλπου συγκεντρώθηκαν για μήνες, απαιτώντας να ακυρωθεί η πώληση. Στην πραγματικότητα, 
περισσότερα από 150.000 μέλη του Friends of the Earth ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν νέες γεωτρήσεις ορυκτών καυσίμων.

q Ευτυχώς, η έντονη πίεση που ασκήθηκε από τους Friends of the Earth και πάνω από 250 οργανώσεις οδήγησε τελικά στη δικαιοσύνη! 
Στα τέλη Ιανουαρίου 2022, κυκλοφόρησε η είδηση ότι ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε να ανακαλέσει την παράνομη πώληση 
μίσθωσης! Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν αξιολόγησε επαρκώς τις επιπτώσεις που θα είχαν στο κλίμα μας 
οι γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.



q Αποστολή: Προστατέψτε την ανυπεράσπιστη θαλάσσια άγρια ζωή και τερματίστε την καταστροφή των οικοτόπων στους ωκεανούς 
του κόσμου. Από το 1977, η Sea Shepherd έχει χρησιμοποιήσει καινοτόμες τακτικές άμεσης δράσης για να υπερασπιστεί, να 
διατηρήσει και να προστατεύσει την ισορροπημένη βιοποικιλότητα των θαλασσών μας και να επιβάλει τους διεθνείς νόμους για τη 
διατήρηση της.(από το web site)

q Η προκάτοχος οργάνωση του Sea Shepherd, η "Earth Force Society", ιδρύθηκε το 1977, αφού ο ιδρυτής της, Paul Watson
αποβλήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Greenpeace για διαφωνίες σχετικά με τον ακτιβισμό του που συγκρούστηκε με τον 
ειρηνιστικό χαρακτήρα τους.(Wikipedia)

q Η Sea Shepherd χρησιμοποιεί τακτικές άμεσης δράσης για να επιτύχει τους στόχους της, κυρίως αναπτύσσοντας τον στόλο πλοίων 
της για να παρακολουθεί, να αναφέρει και να παρεμποδίζει ενεργά το έργο αλιευτικών σκαφών που πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε 
παράνομες και άναρχες δραστηριότητες που προκαλούν τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση της θαλάσσιας ζωής. Έχει επικριθεί ως 
οικοτρομοκράτης από ορισμένες περιβαλλοντικές ομάδες και εθνικές κυβερνήσεις που αντιτίθενται στις τακτικές της.



• Text goes here 

qGreta Thunberg, Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, (γεννημένη στις 3 Ιανουαρίου 2003, Στοκχόλμη, Σουηδία), είναι μια Σουηδή 
περιβαλλοντική ακτιβίστρια που εργάστηκε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, ιδρύοντας (2018) ένα κίνημα γνωστό 
ως Παρασκευές για το μέλλον ( ονομάζεται επίσης Σχολική Απεργία για το Κλίμα) αφού πρώτα παραλείπει το σχολείο κάθε Παρασκευή για να 
διαμαρτυρηθεί έξω από το Σουηδικό Κοινοβούλιο.

qΤον Σεπτέμβριο του 2019, η Παγκόσμια Απεργία για το Κλίμα έμεινε στην ιστορία. Σε περισσότερες από 150 χώρες, εκατομμύρια ενήλικες 
εντάχθηκαν για να στηρίξουν τους νέους απεργούς για το κλίμα και να απαιτήσουν το τέλος της εποχής των ορυκτών καυσίμων.

qΈχει διακριθεί για τις δεξιότητές της ως ρήτορας, εκφωνώντας πολλές αποτελεσματικές ομιλίες σε εξαιρετικά αγγλικά. Στο COP26 (2021, 
Γλασκώβη) είπε ότι «μετατρέπεται σε μια εκστρατεία greenwash, μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων» για να δείξει, χωρίς να κάνει τίποτα, ότι οι 
επιχειρηματικοί και πολιτικοί ηγέτες ενεργούσαν για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Περιέγραψε αυτό που συνέβαινε, όπως είχε κάνει και για 
προηγούμενες συναντήσεις, «μπλα μπλα μπλα» και χαρακτήρισε το COP26 αποτυχημένο.

"This is all wrong. I shouldn’t be up here. I should be back in 
school on the other side of the ocean. Yet you all come to us 
young people for hope? How dare you!”
(From her speech at 2019 Un Climate Action Summit in NYC)



Από αυτές τις ΜΚΟ ποιες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
οικοτρομοκράτες;



Ευχαριστώ !
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