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Izjava za medije Mladih za podnebno pravičnost
Mladi za podnebno pravičnost bomo na podnebnem štrajku v petek, 25. 3., 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.

Zahteve gibanja za podnebno pravičnost smo oblikovali na petih podnebnih skupščinah, ki
smo jih organizirali v Ljubljani, Mariboru, Kopru in prek spleta, da smo lahko tako udeležbo
omogočili več kot 150 udeležencem. Skupščine so demokratični, "od spodaj navzgor"
proces, ki omogoča, da naše zahteve oblikujemo skupaj in so tako odraz želja in potreb vseh
udeležencev in udeleženk.

Zahteve so naslovljene na državo in lokalne oblasti, saj za resno reševanje okoljske krize
potrebujemo sistemske spremembe. Poslali jih bom vsem strankam, ki kandidirajo na
prihajajočih državnozborskih volitvah, in vsem županom ter od njih zahtevali, da se glede
zahtev opredelijo in jih tudi izpolnijo. Izgovora, da izpolnitev zahtev ni možna, ne sprejmemo,
saj so-oblikovane zahteve kažejo, kako bi lahko ohranili planet in se usmerili v sonaravno
družbo, ki bo tudi solidarna in bolj demokratična.

Na skupščinah smo razglabljali o energetiki, pomenu zmanjšanja porabe energije,
pravičnega prehoda ob zaprtju termoelektrarne Šoštanj in prehodu na OVE. Naslovili smo
socialno problematiko - osrednje načelo je, da ukrepi za zeleni prehod ne smejo poslabšati
življenja delovnih ljudi, saj le-ti niso krivi za podnebno krizo. Zahtevamo reševanje
stanovanjske problematike z gradnjo novih energetsko učinkovitih stanovanj in prenosom
presežka stanovanj v javni fond. Govorili smo tudi o nujnosti vzpostavitve kakovostnega in
cenovno dostopnega javnega potniškega prometa. Država mora nehati vlagati v foslini
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. Zahtevamo, da kmetijstvo postane sonaravno in da država poskrbi za
ohranjanje in spodbujanje biodiverzitete pri nas.

Da bodo naše zahteve upoštevane v čim večji meri, vse vabimo, da se nam pridružite v
petek na podnebnem štrajku in s sabo pripeljete prijatelje in prijateljice, sošolce in sošolke,
družino, sodelavke in sodelavce itd.

Hkrati pa pozivamo vse ravnateljice in ravnatelje, da izrazijo solidarnost in dijakinje ter dijake
podprejo pri udeležbi ter jim opravičijo izostanek. Dijakinje, študenti, delavke in delavci se
bomo ob 11.55 podali na ulice tako v Ljubljani kot v Mariboru in Kopru.

Za naravo in delovne ljudi, ne kapital! Za planet pred profit!
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Citati govork in govorca:

Maša Cvetežar: “Mladi za podnebno pravičnost smo na demokratičnih skupščinah
izoblikovali zahteve, ki so en korak bližje sistemu, ki bo v svojem bistvu izpolnjeval potrebe
delovnih ljudi in narave, ne pa kapitala.”

Brina Jeretina: “Trenutni sistem temelji na pridobivanju čim večjega dobička in neskončni
gospodarski rasti, kar je na planetu s končnimi viri nevzdržno. Da ta trend spremenimo,
mora država vsa sredstva nameniti za ambiciozen in socialno pravičen zeleni prehod.”

Boštjan Remic: “Poudariti je treba sam proces podnebnih skupščin, saj v zadnjih letih
oziroma desetletju spremljamo omejevanje možnosti demokratičnega odločanja, odločitve se
sprejemajo v zaprtih političnih ali strokovnih krogih. Pasivizacija ljudi je postalo način
vladanja. S skupščinami pa smo odprli gibanje, saj je zahteve izoblikovalo več kot 150 ljudi,
po principu od spodaj navzgor. Skratka, vaja iz dejanske, neposredne demokracije.”
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