Γερμανοί μαθητές διαδηλώνουν
στους
δρόμους:
«Δεν
μας
κάνουν τα κόμματά σας»
Το 40% των νέων στη Γερμανία που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις
«Fridays for Future» δεν μπορούν να ταυτιστούν με κανένα από
τα παραδοσιακά κόμματα. Ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα
και σεβασμό στα αιτήματά τους.
Εδώ και εβδομάδες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι διαδηλώσεις
των εφήβων και των νέων στη Γερμανία κάθε Παρασκευή, με κύριο
αίτημα την αποτελεσματικότερη προστασία του κλίματος.
Εμπνεύστηκαν από την πρωτοβουλία της 16χρονης Σουηδέζας
ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ. Στη Γερμανία συνεχίζουν οι
μαθητές και οι φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους ακόμα και
αυτές τις ημέρες της αργίας.
«Έχω το αίσθημα πως οι πολιτικοί δεν είναι εκεί για εμάς. Οι
πολιτικοί δεν κάνουν κάτι για εμάς. Δεν ακούνε αυτά που
θέλουμε» δηλώνει η Κλάρα Μάγιερ, νεαρή ακτιβίστρια.
Και δεν είναι η μόνη που το πιστεύει στη Γερμανία. Πάνω από το
40% των παιδιών και νέων που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις της
Παρασκευής με την επωνυμία Fridays for Future δεν μπορούν να
ταυτιστούν με κανένα από τα παραδοσιακά κόμματα. Οι νέοι
απευθύνουν σαφώς τα αιτήματά τους προς τους πολιτικούς αλλά
θέλουν και οι ίδιοι να αλλάξουν πράγματα στην καθημερινότητά
τους. Για παράδειγμα να καταναλώνουν λιγότερο κρέας, να
παράγουν λιγότερα σκουπίδια και γενικότερα να υιοθετήσουν μια
φιλικότερη στάση προς το περιβάλλον.
Για τον Κλάους Χούρελμαν, καθηγητή στο Hertie School of
Governance στο Βερολίνο, πρόκειται για μια νέα γενιά που
διεκδικεί πολύ περισσότερα από όσα φαίνεται και ο λόγος της
είναι πολύ περισσότερος πολιτικός από όσο νομίζουμε:
«Οι νέοι δεν έχουν ακόμα έτοιμες απαντήσεις αλλά θα θέλανε
μεγαλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητα,
να λαμβάνονται πιο γρήγορα οι αποφάσεις και να μπορούν να

επηρεάζουν περισσότερο. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς εάν κάτι
τέτοιο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στην πολιτική ωστόσο το
αίτημα υπάρχει και πιστεύω πως τα επόμενα χρόνια κάποια από
αυτά τα αιτήματα θα αποτελούν πράγματι πολιτική στην πράξη».
Συγκεκριμένες απαιτήσεις
Οι νεαροί διαδηλωτές δέχονται πολλές επικρίσεις για την
τακτική τους να μην πηγαίνουν στο σχολείο κάθε Παρασκευή αλλά
να βγαίνουν στους δρόμους και να διαδηλώνουν υπέρ του
περιβάλλοντος. Οι επικρίσεις προέρχονται κυρίως από το Κόμμα
των Φιλελευθέρων και το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για την
Γερμανία που προτείνουν στους μαθητές να διαδηλώνουν τα
σαββατοκύριακα για να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
Τα παιδιά έχουν πάντως καταρτίσει έναν κατάλογο με πολύ
συγκεκριμένα αιτήματα όπως για παράδειγμα τη μείωση κατά 1,5
βαθμό Κελσίου της θερμοκρασίας της γης, όπως προβλέπεται από
τη Συμφωνία των Παρισίων και την πλήρη χρήση εναλλακτικών
μορφών ενέργειας μέχρι το 2035.
Είναι αμφίβολο εάν στην πράξη θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν τα
αιτήματα τους. Για τους νέους πάντως είναι σίγουρο πως ο
τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική
ξεπερασμένος και απαιτείται ανανέωση.
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