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Izjava za medije Mladih za podnebno pravičnost ob
Podnebnem štrajku 25. 3. 2022

Mladi za podnebno pravičnost smo na današnjem Podnebnem štrajku pod geslom “Planet pred profit”
ob 11.55 ponovno zahtevali socialno pravičen in bolj ambiciozen zeleni prehod, v smeri sistema,
ki bo v svoje bistvo postavljal dejanske potrebe ljudi in narave, ne pa interesov kapitala.

Za podnebno pravičnost smo danes protestirali v Ljubljani, Mariboru in Kopru, protesti pa so potekali
tudi v več kot 700 mestih po celem svetu. Boj za podnebje ni in ne sme biti boj le peščice ljudi.
Podnebni boj mora biti boj nas vseh, saj je življenjska nuja, brez tega ne bomo preživeli. Katastrofalnih
napovedi za prihodnost se zavedamo številni posamezniki in posameznice vseh generacij in le skupaj
lahko ustavimo sistem, ki stremi zgolj k pridobivanju čim večjega dobička in neskončni gospodarski
rasti, kar je na planetu s končnimi viri nevzdržno.

Vsebinske zahteve protestov smo oblikovali demokratično, na petih podnebnih skupščinah, ki
so potekale v preteklih dveh tednih. Preko 150 udeležencev je sooblikovalo 29 konkretnih zahtev, ki
so namenjene odločevalcem - političnim strankam, županom in županjam, ministrstvom in drugim
institucijam, saj imajo le-ti možnost udejaniti zahteve in poseči v gospodarstvo ter ga usmeriti v
potrebe delovnih ljudi, ne pa kapitala Poleg protestov v Ljubljani, Mariboru in Kopru smo v poštne
nabiralnike vseh 212 slovenskih občin oddali pisma in zahteve, do katerih pričakujemo, da se bodo
predstavniki oblasti jasno opredelili. V naslednjih dneh bomo zahteve uradno naslovili tudi na vse
politične stranke, ki bodo kandidirale na prihajajočih parlamentarnih volitvah ter na pristojna
ministrstva. V prihodnjih tednih bomo zbirali njihove odgovore, pripravili pregled njihovih odzivov
ter ocenili katere izmed strank razumejo podnebno problematiko in so dejansko pripravljene
sprejemati odločitve v prid delovnih ljudi, rastlin, živali in našega planeta.

Na protestu smo predstavili zahteve, ki govorijo o energetiki, o pomenu zmanjšanja porabe energije, o
pravičnem prehodu ob zaprtju Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje, ter prehodu na
obnovljive vire energije. Naslavljajo tudi socialno problematiko, saj je osrednje načelo naših zahtev, da
ukrepi za zeleni prehod ne smejo poslabšati življenja delovnih ljudi, saj le-ti niso odgovorni za
podnebno krizo in ne smejo nositi bremen prehoda v podnebno nevtralnost. Plačilo tega naj pade na
bogate, ki so glavni krivec za trenutno situacijo. V njih zahtevamo reševanje stanovanjske
problematike z gradnjo novih energetsko učinkovitih stanovanj in prenosom presežka stanovanj v
javni fond ter skupnostih sončnih elektrarn. Govorijo tudi o nujnosti vzpostavitve kakovostnega in
cenovno dostopnega javnega potniškega prometa. Država mora nehati vlagati v fosilni kapital in ta
sredstva nameniti za zeleni prehod. Želimo si demilitarizacije in skrbi za podnebne migrante ter
prebivalce globalnega juga, saj je globalni sever najbolj odgovoren za podnebno krizo. Z njimi pa na
koncu tudi zahtevamo, da kmetijstvo postane sonaravno ter da država poskrbi za ohranjanje in
spodbujanje biodiverzitete pri nas.

Na protestu so se nam pridružili dijaki, študentke, delavke in delavci, upokojenci, sindikati in druge
okoljske, nevladne in aktivistične organizacije. V Ljubljani, Mariboru in Kopru se nas je zbralo več kot
3000, skupaj po svetu pa nas je danes protestiralo oz. še protestira več stotisoče ljudi.
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Izjave govorcev in govork:

Jakob Majdič, osnovnošolec, član Mladih za podnebno pravičnost

Velik problem se mi zdi, kako malo smo v šoli omenjali podnebje in podnebne spremembe. Ne
razumem, zakaj je temu tako, saj nam bo podnebje močno krojilo prihodnost. Če ne bomo spremenili
našega odnosa do narave, je vprašanje, če bo ta prihodnost sploh prišla.

Nina Pust, študentka, članica Mladih za podnebno pravičnost

Mi bomo tisti, ki bomo trpeli posledice dejanj starejših generacij. Nihče nas ni vprašal, ali želimo živeti
na uničenem planetu, ali želimo, da nam naftni tajkuni uničujejo prihodnost s svojim grabljenjem
denarja.

Ana Marija Garafol, ekološka kmetovalka

Debata o podnebnih spremembah ne more biti konstruktivna, v kolikor na prvo mesto ne postavimo
izumiranja rodovitnih tal. Ob tem ne smemo pozabiti, da so naši okoljski problemi v resnici družbeni
problemi, naša največja prioriteta pa morajo biti naša tla. Če jim odvzamemo ves organski material,
se bodo v naslednjih 50 letih spremenila v pesek. Zemlja bo postala puščava.

Nejc Trampuž, član Mladih za podnebno pravičnost

Kar me navdaja z upanjem, smo mi. Vem, da smo del tistih, tako kot še mnogi drugi po svetu, ki ne
bomo obupali in se bomo borili za pravičnejši jutri. Smo gonilo spremembe. Danes smo še vedno tu,
po treh razburkanih letih, polnih izzivov, zmag in tudi porazov. Rastemo, se učimo, in smo vsako leto
močnejši, številčnejši in bolj zagnani. Spremembe prihajajo.

Andreja Slameršak, naravovarstvenica

Znanstveniki in strokovnjaki s celega sveta opozarjajo, da je potrebno naravi prepustiti vsaj 30 %
površja planeta Zemlja do leta 2030, do leta 2050 pa 50 %. Varovanje in obnova naravnih habitatov je
ključno pri reševanju podnebne krize, saj so naravni habitati velik ponor toplogrednih plinov. Torej,
narava je vse kar človek potrebuje. Pozabljamo pa tudi, da ima vsaka vrsta (živalska in rastlinska),
tako kot človek, pravico do obstoja. In kakšna vrsta je človek, ki se je odločil, da neka vrsta ima ali
nima pravice obstajati? Človeško nasilje nad naravo je neizmerno!

Katja Štefanec, Društvo Parada Ponosa

Pomembno je, da o okoljskem aktivizmu razmišljamo v kontekstu LGBTIQ+ in drugih aktivizmov.
Zaradi stoletne izključenosti iz družbe smo se kvir skupnosti naučile dvomiti v kapitalistične družbene
norme in razvile različne oblike sobivanja. Z zavzemanjem za svoje pravice so bile_i LGBTIQ+
aktivistke_i vedno v prvih vrstah inovativnih oblik upora. To znanje je dragoceno za podnebno gibanje,
ki mora drzno ukrepati v boju proti nadaljnjemu izkoriščanju naših omejenih virov.
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