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ירוק זה לא בוסר
ר אופירה אילון מבקשת להזכיר לסטודנטים שהקמפוס הוא לא רק מקום ללימודים אקדמאיים ומציעה "ד

לאקטיביזם ירוק, ודוגמאות, דרכים
22/6/2006 

אחת . אנו מוצפים במדריכים ובמוספי עיתונים שונים ומגוונים לסטודנטים ו המתקרבת"לקראת שנת הלימודים תשס
של עיתון מעריב פספסה דרך מהותית שיכולה לאפשר ' לימודים'י הכתב אסף זלינגר במוסף "שפורסמה השבוע ע, הכתבות

 .לסטודנטים להיות פעילים סביבתית
 

נסקרו שורה של פעילויות בהן , "כיצד להפוך את חיי הסטודנט בקמפוס לפעילים יותר -שיעור לחיים"שנושאה , בכתבה
בין השאר הוזכרו חלופות כמו . הסטודנט יכול לקחת חלק על מנת להפוך את תקופת הלימודים לתורמת ומעניינת יותר

אולם ישנן דרכים , בהחלט ראויות, זה נכון, כולן -תרבות חתרנית ופעילות התנדבותית , אקטיביזם חברתי, פעילות פוליטית
 . נוספות להילחם נגד פגיעה סביבתית

 
סלילות כבישים שמתעלמות מהסביבה ועוד כהנה, תחבורה ציבורית ופרטית מזהמת, כשהסביבה מלאה במפעלים מזהמים

מלהשתמש בזכות ההפגנה ולנקוט בפעולות מנע שהן עוד פחות  אין שום סיבה להימנע, וכהנה פעולות לא סימפטיות
 .מנומסות

 
, איזו סיבה יש שלא לצאת נגד החלטות של גופים מוניציפאליים וממשלתיים שיש להן השלכות סביבתיות קשות, אחרי הכל

למה לא לארגן שביתות מחאה נגד אותן ! ?סגירת חופים וגביית תשלומי כניסה, כמו בניה בשטחים חקלאיים ולאורך החוף
 !?סכנות ציבוריות

 
נגד השימוש , נגד צייד הלוויתנים, קחו למשל את ההפגנות נגד הגלובליזציה. הוכיחו עצמן, זה מכבר, מחאות רציניות

מסתבר שהפעילויות הללו בהחלט תרמו, יתרה מכך. הרעש שהן עשו עורר הדים רבים. בפרוות ונגד התחממות כדור הארץ
חברת קסטרו גנזה קולקציית אופנה : כשגם בישראל יש דוגמאות טובות לכך, להגברת המודעות בקרב הציבור האדיש

 .חברות הסלולר הסכימו לממן בדיקות קרינה בבתי הלקוחות ועוד, ח"העושה שימוש בפרוות בע

מ "לע, פריץ כהן: צילום. דוד בן גוריון, לצמוח למנהיגות מסוג חדש

דור מנהיגים חדש
ירוקות  ניתן לעשות ולקדם הרבה מאוד פעיליות. לא חייבים לצאת מתחום הקמפוס על מנת להרגיש פעיל סביבתית, אגב

עם , שסטודנטים יכולים וצריכים להוביל הוא בראש ובראשונה פרויקט, לדוגמא, הפעלת פרויקט קמפוס ירוק. מבפנים
 .כמובן, תמיכה ואישור הנהלת המוסד

 
חברות אשר התקשרות עם, הקמפוס הוא מקום שמייצר הרבה מאוד נייר. פרויקט כזה מאפשר לחסוך הרבה מאוד משאבים

לא רק שלא צריך לשלם בגין פנוי  -וחיסכון כפול, יתרונות ירוקים רבים יאספו וימחזרו את הנייר מהבניינים השונים מבטיחה
 .אפילו מקבלים קצת כסף בתמורה, וסילוק פסולת
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, לפחות אם רק יקפידו העובדים 10%אשר כל אוניברסיטה או מכללה יכול לצטמצם ב , דוגמא אחרת היא צריכת החשמל
" נאמן אנרגיה"י מינוי "דרך אחת לעשות זאת היא ע. המרצים והסטודנטים לכבות את האור והמזגנים בעת יציאתם מהחדר

ניתן לשלם מהכסף , אגב, את שכרו. הן דרך העלאת המודעות והן על ידי כיבוי השאלטר בפועל, אשר מופקד על הנושא
 .הנחסך על הוצאות מיותרות אלה

 
, רבות הדרכים לשלב פעילות סטודנטיאלית עם החזון שכאשר יסתיימו הלימודים יהפכו הפעילים לאזרחים מודעים יותר

אשר , לצורך למזער נזקים, כאלה המודעים לבעיות סביבה -וחלקם ימשיכו לצמוח לסוג חדש של מנהיגים ומקבלי החלטות 
 .חושבים ויודעים כי פיתוח וקדמה חשובים אך ניתן לבצעם גם אם מתחשבים באנשים ובסביבה

 
מרכזת את תחום איכות הסביבה במוסד שמואל נאמן בטכניון ומרצה באוניברסיטת , ר אופירה אילון"ד, הכותבת

.חיפה
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