Odprto pismo Slovenske karitas namenjeno vsem slovenskim politikom
Spoštovani!
Na Slovenski karitas smo v okviru tri-letnega mednarodnega projekta ozaveščanja in
izobraževanja za razvoj »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s
poudarkom na podsaharski Afriki« (2010 – 2012), v Sloveniji izvedli različne aktivnosti
ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki. Projekt sta
sofinancirala Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS in je potekal v partnerstvu s
Karitas Slovaško.
Izvedene aktivnosti so vključevale otroke, učence, dijake in druge mlade, učitelje, strokovnjake
in politike ter širšo javnost v Sloveniji. Prispevale so k večjemu razumevanju, kako podnebne
spremembe vplivajo na življenja prebivalcev držav v razvoju, še posebno v Afriki, ki jo
zaznamuje kombinacija kriz in je za podnebne spremembe najbolj ranljiva celina, in kakšna je pri
tem naša soodvisnost. Spodbujali smo k skupnemu reševanju te problematike ter k solidarnosti
do vseh ljudi v državah v razvoju, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadanejo,
čeprav so sami s svojim preprostim načinom življenja najmanj prispevali k njim in so zaradi
njihovih posledic potisnjeni v še večjo revščino. Oviran je tudi njihov daljnoročni trajnostni
razvoj. Posledice podnebnih sprememb revni pa prebivalci držav v razvoju, ki so odvisni
predvsem od naravnih virov in kmetijstva, najbolj občutijo pri zagotavljanju osnovnih življenjskih
potrebščin, kot sta pitna voda in hrana ter na svojem zdravju. Na svetu danes živi skoraj
ena milijarda ljudi, ki trpijo lakoto, in to je škandal! Razvite države, med njimi je tudi
Slovenija, smo s svojimi dejavnostmi in potrošniškim načinom življenja prispevale največji delež
izpusta toplogrednih plinov v ozračje in smo zato najbolj odgovorne za globalne
spremembe podnebja. Ljudem v državah v razvoju tako dolgujemo »okoljski dolg« in
smo jim zato dolžne pomagati pri reševanju te problematike s svojimi sredstvi in znanjem.
Na Slovenski karitas skupaj s preko 1.500-imi mentorji ter mladimi iz 343-ih
osnovnih in 54-ih slovenskih srednjih šol ter 186-ih vrtcev, ki so pri delavnicah »Živi
preposto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti« razmišljali o problematiki in izdelovali
izdelke v znamenje solidarnosti do ljudi, ki najbolj trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb in
revščine (v priloženi publikaciji vam simbolično predstavljamo izdelke mladih), apeliramo na
vas, ki sprejemate odločitve v naši državi, v Evropi in v svetu, da skupaj naredimo več za
zmanjšanje globalnih podnebnih sprememb, blaženje njihovih posledic in prilagajanjih nanje v
državah v razvoju, še posebno v Afriki, ki je zaradi posledic podnebnih sprememb med vsemi
celinami najbolj prizadeta. V vaših rokah so možnosti in vzvodi, da z zakonodajo in raznimi

ukrepi pripomorete k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Vse razvite
države bi se morale zavezati, da bi do leta 2020 za 30-40 odstotkov znižale izpuste, ki
temeljijo na ravni iz leta 1990. S tem bomo posledično pripomogli tudi k trajnostnemu razvoju in
kvalitetnejšemu življenju državljanov Slovenije in vseh prebivalcev sveta. Prav tako apeliramo na
vas, da po svojih močeh vplivate na povečanje deleža in učinkovitosti uradne
razvojne pomoči RS za preprečevanje globalne revščine in uresničevanje razvojnih
ciljev tisočletja (MDGs) še posebej v Afriki, ki je prioritetno območje evropske razvojne
politike, ter da zagotovite dodatna sredstva, da bodo države v razvoju lažje blažile in
se prilagodile na vplive ekstremnih vremenskih pojavov, kar vključuje tudi dostop do
čiste vode in zelene tehnologije.
Najrevnejši so za nastanek podnebnih sprememb storili najmanj, naj ne bodo oni tisti, ki bodo
trpeli najbolj! Trajnostni razvoj je njihova pravica! Vse družbe moramo ravnati v skladu z
zaščito podnebja na osnovi enakosti, solidarnosti in v soglasju s skupnimi, vendar raznolikimi
odgovornostmi in zmožnostmi in pozabiti na lastne interese zaradi skupnega dobrega.
V upanju, da združimo svoje moči v globalnem boju proti podnebnim spremembam in revščini,
vas lepo pozdravljamo.
Mladi iz skupaj 583-ih slovenskih šol in vrtcev, njihovi učitelji in sodelavci Slovenske karitas
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