TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

V četrtek, 17. maja, je Gimnazija Poljane ob 16. uri v parku Tivoli organizirala Tek podnebne
solidarnosti, katerega namen je bil ozaveščanje ljudi o posledicah podnebnih sprememb za manj
razvite države, predvsem za države afriškega kontinenta. Na prvem teku, ki ga je organizirala naša
šola je sodelovalo okoli 70 dijakov ter 5 profesorjev. Čeprav je šlo za interni tek, so se nam pridružili
tudi zunanji obiskovalci in skupine. Med njimi je bilo 15 prijateljev in sorodnikov, pa tudi dve tekaški
skupini.
S tekom je Gimnazija Poljane sodelovala v mednarodnem projektu, ki ga v Sloveniji podpirata
Ministrstvo za zunanje zadeve in Karitas. Da bi si bolje predstavljali posledice podnebnih sprememb
v Afriki smo si pri pouku geografije predhodno ogledali nekaj dokumentarnih filmov o tej tematiki.
Eden od njih je bil o afriškemu dečku, ki pripoveduje, kako se je v zadnjih letih spremenilo življenje
njegove družine, drugi pa je bil bolj strokoven, saj so se v njem pojavljali pojmi, ki jih srečujemo pri
običajnem pouku geografije. Zanimivo se mi je zdelo predvsem to, da tudi afriške države, kot na
primer Zambija, o kateri je govoril video, že uvajajo ekološko kmetijstvo, saj lahko le z njim zmanjšajo
erozijo tal , ki je v državi velik problem, ter tako preprečijo zmanjševanje kvalitete rodovitne prsti.
Pred tekom so si sodelujoči prebrali plakate o konkretnih posledicah podnebnih sprememb v Afriki
ter na listek napisali namen, za katerega tečejo, npr. v solidarnosti do ljudi, ki so zaradi podnebnih
sprememb izgubili vire pitne vode. Na drugo stran listka so udeleženci napisali, kaj konkretno
nameravajo v svojem življenju spremeniti, da bi jih pomagali zmanjšati. Ker marsikje v Afriki
primanjkuje pitne vode ter morajo ljudje zato ponjo hoditi zelo daleč, se je veliko udeležencev
odločilo, da bo skušalo zmanjšati porabo vode pri tuširanju.
Plakati, ki so jih izdelali naši dijaki, so k sodelovanju privabili tudi sprehajalce. Najmlajša udeleženka
teka je tako bila dveletna Tara, ki je sicer »tekla« skupaj z mamo v vozičku. S skupino dijakov je tekel
pes, ki pa se verjetno tako kot Tara ni ravno zavedal pomena teka, je pa vseeno prispeval k boljšemu
vzdušju. Zdelo se je, da se je pri teku zelo zabaval ter s tem v boljše razpoloženje spravil tudi tiste
dijake, ki so bili morda malce slabše volje. Upam le, da so se pri teku upoštevali tudi njegovi kilometri.
Skupaj smo jih nabrali 318 ter s tem pomagali obkrožiti ekvator, do česar nas od 40 075 loči le še
približno 10 000 kilometrov in s katerimi se bo akcija zaključila.
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