
GĀJIENS NĀKOTNEI 
Fridays For Future Latvia



Kustība ’’Fridays For Future Latvija’’ 
sadarbībā ar jaunatnes organizāciju 
’’Protests’’ 20. septembrī plkst. 16.30 
rīko klimata krīzes gājienu ’’Gājiens 
Nākotnei’’.

Gājiena  mērķis ir, lai mediji un politiķi 
atzītu klimata un dabas krīzi, kā arī 
atzīt, ka esoša rīcība nav pietiekama.



KAS IR “FRIDAYS FOR FUTURE”
Tā ir starptautiska kustība, kuras aizsākumi ir 
meklējami 2018. gada augustā, kad zviedru 
skolniece Grēta Tunberga (Greta Thunberg) trīs 
nedēļas katru dienu sēdēja pretī Zviedrijas 
parlamentam, protestējot pret valdības rīcības 
trūkumu saistībā ar klimata pārmaiņu krīzi. 

Visai drīz viņai pievienojās citi gan Zviedrijā, gan 
citās valstīs un prostestēja piektdienās. 



KLIMATA STREIKS 
24. MAIJĀ NOTIKA VISĀ 

PASAULĒ



KĀDĒĻ PIEDALĪTIES?



OGLEKĻA 
KONCENTRĀCIJAS 
LĪMENIS
Oglekļa dioksīds ir siltumnīcas efekta 
gāze, kas atstaro zemes atstaroto saules 
infrasarkano starojumu radot 
“siltumnīcas efektu”

Pēdējo 800 tūktošu gadu laikā oglekļa 
dioksīda līmenis nav bijis tik augsts, kā 
tās ir šobrid - cilvēku darbības rezultātā.

Šogad tas sasniedzis jaunu, rekord lielu 
līmeni - 415 ppm (daļiņas no miljona)

Augsts CO2 līmenis atstāj arī negatīvu 
iespaidu uz cilvēka veselību, kā 
galvassāpes, nogurums, reiboņi, u.c.



DABAS IZZUŠANA
Pēdējo 50 gadu laikā, dzīvās dabas 
indekss, kas ir visu Zemes dzīvo 
organismu kopskaits ir sarucis par 
aptuveni 60 procentiem.

Paredzams, ka klimata pārmaiņu 
rezultātā varētu izmirt arī lielākā 
daļa cilvēku.

Šo argumentu pamato fakts, ka 
pēdējas piecas apzinātās masu 
izmiršanas, saistās ar 
paaugstinātu CO2 līmeni



NEPIECIEŠAMS RADĪT LIELĀKU SPIEDIENU UZ VALDĪBU
Vadošajai rīcībai klimata jomā jānāk no valdības puses dažādu regulu veidolā. 
Ne Latvijas, ne ES klimata plāni nav zinātnieku robežām atbilstoši.

Latvijā 60% enerģijas nāk no fosilajiem resursiem, ES tie ir 80%, bet IPCC 
ziņojums rāda, ka mums šīs fosilās sadaļas vajadzētu samazināt uz pusi ne 
vēlāk kā 2035. gadā un līdz nullei 2050. gadā, lai novērstu katastrofālas klimata 
pārmaiņas.

Latvijas pašreizējais plāns paredz 2030. gadā mūsu atkarību no fosilajiem 
resursiem samazināt no 60% uz 55%, kas ir vien 10% samazinājums.

Tādēļ, piedaloties šajā gājienā, mums jāpierāda gan Latvijai, gan pasaulei, 
ka mums rūp klimats.



KĀ TU VARI IESAISTĪTIES?
Piedalies mūsu sarunā par klimata aktīvismu

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, 13/3 Marijas ielā, Rīgā

Nāc uz plakātu darbnīcu 
K57, Kalēju ielā 57, Rīgā

Pievienojies mums “Gājienā nākotnei”
Vērmanes dārzā, Rīgā

➔ Dalies ar pasākumu sociālajos tīklos
➔ Sociālajos tīklos atbildi uz jautājumu “Kāpēc es iešu gājienā?”
➔ Pastāsti draugiem un ģimenei

12.09. 18.00

14.09. 14.00 - 20.00
15.09. 12.00 - 16.00

20.09. 16.30

IZPLATI MŪSU 
VĒSTĪJUMU 

SOCIĀLAJOS TĪKLOS!



RESURSI
ej.uz/GajiensNakotnei
https://www.facebook.com/fridaysforfuturelatvia/
https://www.fridaysforfuture.org/
https://rebellion.earth/
https://climate.nasa.gov/

AVOTI
https://www.dhs.wisconsin.gov/chemical/carbondioxide.htm
https://climate.nasa.gov/
https://phys.org/news/2019-07-breaching-carbon-threshold-mass-extinction.html
http://www.livingplanetindex.org/projects?main_page_project=AboutTheIndex&home_flag=1
Fotogrāfijas:https://www.independent.co.uk/environment/greta-thunberg-united-nations-cli
mate-change-crisis-threat-environment-activist-a9097546.html , autoru personiskais arhīvs 
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UZ TIKŠANOS GĀJIENĀ!
Vairāk info - ej.uz/GajiensNakotnei

http://ej.uz/GajiensNakotnei

