Spoštovani!
Z veseljem se odzivam na vabilo, da bi sodeloval v projektu "V smeri podnebne pravičnosti v
državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki" v organizaciji Karitasa. K razmišljanju
so me vzpodbudile risbe in teksti naših otrok, ki razmišljajo neobremenjeno in s srcem.
Prepričan sem, da smo to našo prelepo ZEMLJO s potrošniškim načinom življenja in s
pohlepom že tako obremenili, da se bo nam in našim zanamcem maščevala. Krivi smo pa
izključno mi, ki živimo v izobilju in preko vseh normalnih meja potrošništva. Za podnebne
spremembe niso krivi prebivalci revnih predelov zemlje, ki s požiganjem gozdov iščejo
možnost preživetja. Pa tudi ne tisti, ki bežijo pred z nafto zastrupljeno zemljo in vodo. Še
manj tisti, ki v Afriki zaradi širjenja puščave ne morejo preživeti s skromnim nomadstvom.
KRIVI SMO MI! Krive so velesile- ZDA, Kitajska..., ki že vrsto let ne želijo pristopiti k
KJOTSKEMU SPORAZUMU.
Pa saj za tako oceno stanja ni potrebo potovati v Afriko. Dnevno lahko vidimo in doživljamo,
kako se nam odnos do narave maščuje že tu doma, v Sloveniji. Prihajam s PRIMORSKE,
nekoč prave "Kalifornije", kot so jo zaradi ugodnih vremenskih razmer in veliko zelenja
nekateri poimenovali. Toda tudi pri nas je veliko vremenskih sprememb. V letu 2012 smo
doživelo najhujšo burjo, ki je pihala z močjo 184 km/h. Še nikoli doslej se ni kaj takega
zgodilo. Poleti smo izmerili 42 stopinj vročine. Vipavska dolina se počasi spreminja v
puščavo, veter odnaša rodovitno zemljo. Huda poletna neurja z izjemnimi poplavami
uničujejo, kar se le da. Vrt Slovenije postaja neobdelan. V Novi Gorici zaradi prašnih delcev v
zraku in s tem povezano ozonsko luknjo zboleva vse več prebivalk in prebivalcev. To je
realnost!
Rešitev vidim le v SKROMNEJŠEM življenju vseh nas, ki živimo potratno. Če bi si bogastvo
porazdelili, potem v Afriki ne bi bilo lakote in bolezni. Če bi namesto za orožje, namenjali
denar za hrano, zdravila, izobraževanje, potem bi nam in našim zanamcem bilo bolje. Se pa
zavedam, da sem idealist. Toda tudi z ustrezno zakonodajo se da marsikatero zadevo
izravnati v korist vseh. Z vzgojo, z varčevanjem z energijo, vodo, s striktno reciklažo
odpadkov, obdavčitvijo velikih avtomobilov, vzpodbujanjem kolesarstva, uporabo javnega
prevoza in še in še bi lahko našteval. Z vsem naštetim bi zmanjšali črpanjem in po
nepotrebnem z razmetavanjem naravnih virov, ki nam jih daje Zemlja. S tem pa bi posredno
prispevali tudi k zmanjševanju lakote, bolezni in tudi vojn po svetu. Kjer bom le mogel, si bom
za vse našteto tudi osebno prizadeval. Moje življenje in življenje moje družine že dolgo
uravnavam po teh principih.
Vsekakor pa je tudi vaša akcija velik prispevek k spreminjanju našega potrošniškega načina
življenje.
Lep pozdrav in veliko uspeha želim vsem mladim!
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