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Posvet
PODNEBNE SPREMEMBE
Znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik

Mala dvorana Državnega zbora RS, 15. maj 2008

''Ljudi moramo pripraviti do tega, da ZAČUTIJO problematiko''
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
V četrtek, 15. maja 2008 je v prostorih Državnega zbora RS potekal posvet z naslovom
PODNEBNE SPREMEMBE: znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik, ki so se
ga udeležili predstavniki strank, ministrstev, nevladnih organizacij in širša javnost.
Namen posveta je bil predstaviti pomen upoštevanja znanstvenih spoznanj pri oblikovanju
nacionalnih politik na področjih zastavljanja dolgo- in kratkoročnih ciljev zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov, razvoja novih tehnologij in družbenih inovacij ter prilagajanja podnebnim
spremembam. Eno ključnih vprašanj, ki se zastavlja je, kako trajno in učinkovito medsebojno
povezati najnovejša znanstvena spoznanja in procese političnega odločanja.
Posvet, ki so ga pripravili UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Bled Forum o
Evropi in parlamentarna skupina GLOBE Slovenija v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno
dejavnost ARRS in ASO Avstrijskim znanstvenim inštitutom v Ljubljani, je odprl predsednik
parlamentarne skupine GLOBE Slovenija Milenko Ziherl.
Podpredsednik GLOBE Slovenija dr. Pavel Gantar je kot ključno predpostavko za sprejem
zavezujočih političnih odločitev izpostavil nujnost integralnega in medsektorskega političnega
sodelovanja pri obravnavi problematike podnebnih sprememb.
Mag. Katja Lavtar, državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj, je izrazila prepričanje, da so
podnebne spremembe lahko poslovna priložnost. Poudarila je še, da je ''izvajanje ciljev težko, zato
moramo imeti prakse, ki kažejo, da je cilje mogoče doseči''.
Nj. eksc. Tim Simmons, britanski veleposlanik v Sloveniji, je v odlični slovenščini kot ključa za
uspeh oblikovanja in sprejemanja političnih odločitev v Veliki Britaniji poudaril obstoj širokega
političnega soglasja glede odzivov na podnebne spremembe in nadstrankarsko delovanje.
V procese oblikovanja nacionalnih politik je treba vključiti lokalni ali regionalni znanstveni vidik, je
poudaril direktor Avstrijskega znanstvenega inštituta v Ljubljani, dr. Miroslav Polzer in izpostavil
pomen podpore perspektivnim projektnim iniciativam na bilateralni in multilateralni ravni sodelovanja
med državami.
Mag. Vida Wagner Ogorelec, direktorica UMANOTERE je izpostavila, da stanje podnebnih
sprememb zahteva urgentno in takojšnje ukrepanje. Kot predpogoj za sprejem učinkovite zakonodaje
in ukrepov je potrebno premostiti neskladje med odzivi na prepoznano stanje podnebnih sprememb, ki
jih znanost opredeljuje kot potrebne ali celo nujne, ter med ukrepi, ki jih politični odločevalci
označujejo kot izvedljive.
V kontekstu današnjega stanja je blaženje učinkov sprememb nujnost, je poudarila dr. Lučka Kajfež
Bogataj iz Univerze v Ljubljani in članica Medvladnega odbora ZN o podnebnih spremembah
(IPCC), saj je stanje na področju podnebnih sprememb, kot je razvidno iz predstavitve Znanstvena
dognanja o stanju podnebnih sprememb, alarmantno. Izpostavila je, da obstajajo razlike med pogledi
na problematiko podnebnih sprememb med znanostjo in politiko ter poudarila nujnost dialoga njima.
Za začetek resne obravnave te tematike pa ''moramo ljudi pripraviti do tega, da ZAČUTIJO
problematiko,'' je še poudarila dr. Kajfeževa.
Dr. Jana Kolar, podpredsednica društva Bled Forum o Evropi poudarja, da lahko foresight

(študije predvidevanja) ob predpostavki, da njegov pomen prepoznajo politični odločevalci,
postane tisto ključno orodje, ki bo vzpostavilo trajno sodelovanje sfere znanosti in arene
političnega odločanja. Foresight ne napoveduje prihodnosti, temveč na podlagi poglobljenega
razumevanja in analize preučevanega področja ponuja razumevanje različnih scenarijev razvoja v
prihodnosti in tako odločevalcem ponudi jasno identificirane posledice danes sprejetih odločitev na
razvoj družbe v prihodnosti.
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