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AZ ÉV EMBERE EURÓPÁBAN 2015

   A fiú,                                                                                                 

fákat
ültet

aki

Felix Finkbeiner sok millió fa 
ültetésével küzd bolygónk 
megmentéséért. A Reader’s 
Digest neki adományozta 
a huszadik Az év embere 
Európában díjat, így ő lett 
a legfiatalabb tagja annak 
a különleges társaságnak, 
amely azért tevékenykedik, 
hogy jobb hely legyen a világ.

ÍRTA PETER HUMMEL
FOTÓ: HEINZ HEISS
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Felix Finkbeiner 
kilencévesen ültette 

élete első fáját



Azt szeretnék, 
hogy 2020-ra 
ezermilliárd 

 fát ültessenek el 
az emberek, 

vagyis fejenként  
150 csemetét
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SAK A LEGBÁTRABBAKNAK 
ajánlatos belépniük a Volkswa-
gen wolfsburgi igazgatói tárgya-
lójába. A cég irányítói itt hozzák 
meg több milliárd eurós dönté-

seiket, amelyek sok tízezer alkalma-
zott sorsát befolyásolják világszerte. 
Ide természetesen csakis öltönyben 
szokás érkezni.

Ám 2013 júniusában egy farmer-
nadrágot és pólót viselő 15 éves fia-
talember áll a vezetőség elé a válla-
lati nagygyűlésen, majd merészen 
előadja a követeléseit.

– Önök jól tudják, 
hogy az autók, amelye-
ket itt és más gyárak-
ban előállítanak, túl sok 
üzemanyagot fogyasz-
tanak – mondja Felix 
Finkbeiner. – De hát mi 
értelme van ennek?  
A fenntarthatóság nem 
választható lehetőség, 
hanem a következő ge-
nerációk alap vető joga. 
Van önöknek tervük arra, hogyan 
változtassanak a helyzeten? Mert ne-
kem van!

Ezután a fiú elmondja, mit követel 
a Volkswagentől: a cég támogassa 
egymilliárd fa ültetését. Felix az igaz-
gatótanács tagjainak szemébe néz – 
láthatóan többük is szívesen vitába 
szállna vele. Az egybegyűlt munká-
sok soraiban tapsvihar tör ki.

A fiatalember tisztában van azzal, 
milyen meggyőzően tud érvelni fel-
nőtteknek, és a kisujjában vannak  

a klímaváltozás adatai. A fák megkö-
tik a szén-dioxidot, oxigénné alakít-
ják, és a szenet eltárolják. Vagyis 
pontosan rájuk van szükség abban  
a környezetben, amelyet súlyosan 
károsít az emberiség.

Azok a gyerekek és fiatalok, akik 
csatlakoztak a Felix által alapított 
Fákkal a Földért környezetvédő kez-
deményezéshez, abban reményked-
nek, hogy 2020-ra bolygónkon ezer-
milliárd fát fognak elültetni. Vagyis 
minden egyes emberre 150 fa csemete 

jut majd.
– A Földön van elég 

hely az új fák telepíté-
séhez, nem kell hábor-
gatni senkinek a termő-
földjét vagy lakóhelyét 
– állítja Felix. – És  ezek 
a fák a világ szén-
dioxid-kibocsátásának 
egynegyedét képesek 
lesznek megkötni.

Facsemeték százmil-
lióit ültették el azóta, 

hogy a Fákkal a Földért 2011-ben át-
vette a ENSZ Környezetvédelmi 
Programja Milliárd Fa elnevezésű 
kampányának irányítását. Az ég felé 
törő fák világszerte tisztítják a leve-
gőt és védik a talajt. 

Ne felejtsük el: Felix Finkbeiner 
egy 17 éves diák.

AZ EGYES SZÁMÚ FA, amely elindí-
totta az egész folyamatot, Felix ba-
jor országi iskolájának bejáratánál áll, 
és ma már háromméteres. A kilenc-
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Meggyőző szónok: 
13 évesen felszólalt 
az ENSZ-ben
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éves srácnak elő adást kellett tartania 
az osztálytársainak a klímaválságról. 
Az interneten talált egy cikket 
Wangari Maathiról, a kenyai No-
bel-díjasról, aki 30 év alatt 30 millió 
fa ültetését segítette elő Afrikában.

– Az jutott eszembe, hogy az osz-
tálytársaimmal követhetnénk a pél-
dáját – meséli Felix. – Így hát elültet-
tünk egy fát. 

A költségeket a diákok szülei adták 
össze. Az akció olyan nagy hatással 
volt az iskola többi diákjára és taná-
rára, hogy egyre többen kezdtek fá-
kat ültetni.

Az akcióról hamarosan hírt adtak 
az újságok és a rádiók, és más iskolák 
is csatlakoztak. A gyerekek webol-
dalt hoztak létre, és elindították 
a Fákkal a Földért kezdeményezést, 
amelynek célja, hogy a helyi gyere-
kek segítségével a világ minden or-

szágában telepítsenek egy-
millió fát.

Hatalmas fásítási moz-
galom indult be.

A meggyőzően érvelő és 
lelkesedésével sokakat 
inspiráló fiatalember már 
számtalanszor utazott kül-
földre. Klímaváltozással 
foglalkozó csúcstalálkozó-
kon vett részt, bemutató-
kat tartott, illetve több 
„akadémiát” alapított – 
ezeken a képzési progra-
mokon a gyerekek meg-
osztják egymással a klí-
mavédelem legfrissebb 

információt és teendőit.

FELIX MINDÖSSZE 13 ÉVES VOLT, 
amikor felszólalt az ENSZ-ben, New 
Yorkban. 

– Mi, gyerekek már nem bízunk 
az önök szólamaiban. Tönkreteszik 
a jövőnket – szegezte a képviselők-
nek. – És ne feledjék: egy szúnyog 
semmit nem tehet egy rinocérosz 
ellen, de ezer szúnyog már megfuta-
míthat egy rinót. Elég a dumából! 
Kezdjenek ültetni!

Felix találkozott Kofi Annan és Al 
Gore Nobel-békedíjasokkal, miköz-
ben a világsajtó környezetvédő szu-
persztárként ünnepelte.

Kiérdemelte II. Albert monacói 
herceg dicséretét, akivel egy durbani 
klímacsúcson találkozott Dél-Afriká-
ban. – Felix rendkívüli fiatalember. 
Igazán csodálatra méltó – nyilatkozta 
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Ezután Giovanni is csatlakozott 
a Fákkal a Földért kezdeményezés-
hez, és tavaly találkozott Felixszel 
a szervezetnek a németországi Pos-
senhofenben tartott éves konferen-
ciáján. – Nagyon izgalmas volt – lel-
kendezik Giovanni. – A beszélgeté-
sek során Felixből csak úgy dőltek az 
ötletek, ami mindenkit feldobott. Ez 
a srác már találkozott egy csomó 

fontos emberrel, és el-
képesztő eredményeket 
ért el, mégis tök nor-
mális és vicces.

A tanács feladata, 
hogy a szervezet kérdé-
seiben döntsön, és kije-
lölje a mozgalom cél-
jait. A szervezet tevé-
kenységét tizenhét 
főállású alkalmazott 
hangolja össze, akik az 
összegyűjtött adomá-

nyokból kapnak fizetést.

A FÁKKAL A FÖLDÉRT szerény in-
dulására visszatekintve Felix maga is 
nehezen hiszi el, hogy ilyen hatalmas 
mozgalom nőtt ki az ötletéből. – Ha 
egy gyerek egy felnőtthöz beszél, 
egész más hatást ér el, mint ha 
ugyanazt egy másik felnőtt mondja 
– magyarázza. – A felnőttnek ilyen-
kor nincs más választása, csak fi-
gyelni és komolyan venni a követelé-
seinket.

Felix apja természetesen támogatja 
a fiát. Frithjof Finkbeiner ma már ke-
vesebb időt szentel a család ingatlan-

a herceg. – Kezdeményezése, ame-
lyet több ezer fiatal követ világ-
szerte, az együttműködés új hullámát 
indította el. A fiatalság küzdelme a 
fenntartható fejlődésért nagy remé-
nyeket ébreszt.

Jelenleg 120 ezer gyerek támogat ja 
aktívan a Fákkal a Földért mozgal-
mat, közülük 30 ezer az Igazságos 
Klíma képzett nagykövete, akik a tu-
dásukat át is adják a 
töb  bi gyereknek.

A nagykövetek sok 
országban tevékeny-
kednek, egyebek közt 
Malaj ziában, Mexikó-
ban, Elefántcsontpar-
ton, Kanadában, Spa-
nyolországban (itt 892-
en), Lengyelországban 
(276-an) és Ausztriában 
(726-an). Három évvel 
ezelőtt megalapították 
a Gyerekek és Fiatalok Világtanácsát, 
amelynek tagjait minden évben on-
line szavazással választják meg a vi-
lág minden részén élő támogatók. 
Csak annak van szavazati joga, aki 
még nem töltötte be a 21. életévét.

Az olaszországi Sassariban élő 
14 éves Giovanni Atzeni tagja a gye-
rektanácsnak. – Egy újságcikkben 
olvastam először Felixről és a Fákkal 
a Földért szervezetről, amikor az 
egymilliomodik fát ültették – mondja 
Giovanni. – Az ő példája ébresztett 
rá, hogy a gyerekeknek hatalom van 
a kezükben, és felvehetik a harcot a 
klímaváltozás ellen.
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Ez a srác már 
találkozott egy 
csomó fontos 

emberrel, 
eredményeket 

ért el, mégis tök 
normális
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dollárból kell megélnie, és 
minden 24 órában harminc-
ezren halnak éhen. Ezek a 
válságok szétválaszthatatla-
nul összekapcsolódnak, mivel 
épp azok a legszegényebb or-
szágokban élők szenvednek a 
legnagyobb arányban a kö-
vetkezményei miatt, akik a 
legkevésbé okozói a klímavál-
tozásnak.

Azok az emberek, akik 
a túlélésért küzdenek, gyak-
ran kénytelenek újabb és 
újabb területeket kihasítani 
az erdőkből, magyarázza 
Felix, hogy élelmet termelje-

nek rajta a családjuknak, illetve tüze-
lő anyagként használják a fát. 

Felix még egy kockát tör le a cso-
kiból. Egy nap egy táblát fogyaszt el. 
Természetesen Die Gute Schokola-
dét eszik, a Fákkal a Földért saját 
csokimárkáját. Minden eladott öt 
tábla egy új fa árát fedezi. Közel 
négymillió táblát sikerült már értéke-
síteni.

– A klímaválságot nem lehet meg-
oldani, ha a társadalmi igazságtalan-
sággal nem foglalkozunk, és ez for-
dítva is igaz – vonja le a következte-
tést.

FELIX AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK-
BAN akar egyetemre járni, hogy ott 
is támogatást szerezzen az ügyének. 
– Amerikában még mindig sokan úgy 
vélik, hogy bolygónk történetében az 
éghajlat és az időjárás már sokszor 
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Felix II. Albert 
monacói herceg 
és Charlène 
hercegné 
társaságában

ügynökségének, mert inkább önkén-
tes munkát végez a társadalmi igaz-
ságosságért küzdő szervezetekben. 
– Ez tényleg lenyűgöző. Ha a klíma-
válságról van szó, a gyerekek jóval 
többet tudnak elérni, mint a felnőt-
tek.

A Finkbeiner család – Felixnek két 
nővére van – egy valaha vasútállo-
másként szolgáló épületben él 
Uffingban, egy bajorországi kis falu-
ban. Felix idén végez a müncheni 
Nemzetközi Iskolában, és már a jö-
vőjét tervezi.

– A világ két súlyos válsággal néz 
szembe. A klímaváltozással és a tár-
sadalmi igazságtalansággal – állítja 
Felix, és azt hihetnénk, egy politikus 
beszédét halljuk, ha nem látnánk, 
hogy közben egy tábla csokoládét 
majszol.

– Egymilliárd embernek napi egy 
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ÉV, 
20 
 DÍJ 
ÉS 

DICSŐSÉG
A 20. évfordulón 

Az év embere Európában díj 
korábbi kitüntetettjei 

előtt tisztelgünk, 
akik mások 

megsegítéséért 
tevékenykedtek

ÉV, 
202020202020változott szélsőségesen 

– állítja. Természetesen 
mindenki azt gondol, 
amit akar, de attól még 
nem biztos, hogy igaza 
van.

– Az éghajlat-kutatási 
tanulmányok 97 száza-
léka arra a következte-
tésre jutott, hogy a klí-
maváltozás igazoltan 
az emberi tevékenység 
következménye – fejti 
ki álláspontját. – A ma-
radék három százalék 
ezzel nem ért egyet.

Ha a tudósok többsé-
gének véleményével 
azonosulunk és ajánlá-
saiknak megfelelően 
cselekszünk, akkor sem 
veszítünk semmit, ha 
az elméletük végül té-
vesnek bizonyul. Ha 
viszont a szkeptikus há-
rom százalékot követ-
jük, majd végül róluk 
derül ki, hogy tévedtek, 
már túl késő lesz meg-
próbálni elkerülni a ka-
tasztrófát.

A fiatalember úgy 
véli, ez vállalhatatlanul 
nagy kockázat. Még 
folytatná, azonban itt 
az idő uzsonnázni, rá-
adásul a kedvence vár-
 ja: tepsis csiga vaní-
liaöntettel. 


