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Ljubljana, 25. 10. 2008 

ODGOVORITE NA PODNEBNE SPREMEMBE: 
1.600.000 ZASKRBLJENIH ZAHTEVA DOBRE ODGOVORE 

Nevladne organizacije pozivajo bodočo koalicijo naj odgovori na podnebne 
spremembe  

Ob robu današnjih pogajanj o vsebini koalicijski pogodbi v Hotelu Union v Ljubljani so se 
zbrali tudi predstavniki civilne družbe, da bi znova pozvali Boruta Pahorja in ostale voditelje 
bodoče vladne koalicije, naj v vladni program kot ključno prioriteto za celotno vlado vključijo 
prehod v družbo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov ter zaščito naravnih virov in prilagoditev 
podnebnim spremembam. Umanotera, Focus društvo za sonaraven razvoj,  
E-Forum, CIPRA Slovenija, Greenpeace in Inštitut za trajnostni razvoj, so zaskrbljeni, ker 
njihovi dosedanji pozivi Borutu Pahorju, naj v koalicijski pogodbi odgovori na izziv podnebnih 
sprememb, do sedaj niso bili ustrezno upoštevani. 
 
V koalicijski pogodbi, ki jo pripravljajo stanke SD, ZARES, LDS in DESUS so 
najpomembnejša področja sociale, financ in gospodarstva. Po raziskavi Eurobarometra 
objavljeni septembra 2008 pa je 80% Slovencev prepričanih, da so klimatske spremembe 
najresnejši problem s katerim se sooča ves svet. Skupina 24 organizacij, podjetij in 
strokovnjakov je 17. oktobra poslala poziv bodočemu mandatarju, naj v koalicijski pogodbi 
navkljub trenutni finančni krizi ohrani dologoročni pogled in vizijo in vztraja pri reševanju 
vprašanj podnebnih sprememb, k čemur je prejšnji teden pozval tudi predsednik Evropske 
komisije. Pozivu se je do petka, 24. oktobra s pošiljanjem elektronskih sporočil bodočemu 
mandatarju pridružilo še 308 posameznikov, ki verjamejo, da smo zaradi naših otrok in 
vnukov dolžni narediti vse za rešitev teh perečih problemov in da se mora mandatar 
zavedati, da so varovanje narave, znanje in civilna družba naše razvojne priložnosti. Društvo 
slovenskih študentov na ugledni London School of Economics se je pozivu Borutu Pahorju 
pridružilo kot pobudi, »da Slovenija postane ena najnaprednejših držav na področju boja 
proti klimatskim spremembam in si z odličnostjo in pionirstvom pridobi prednost v globalnem 
politično-ekonomskem sistemu prihodnosti«. 
 
Med svojimi predlogi so zapisali: »Podnebne spremembe pomenijo resna socialna, okoljska 
in ekonomska tveganja in zahtevajo odločen odziv mednarodne skupnosti in vlad 
posameznih držav. Potrebne so globoke in hitre spremembe temeljnih vzorcev družbe - tretja 
industrijska revolucija oz. prehod v nizkoogljično družbo. Politika majhnih korakov ne bo 
obrodila sadov dovolj hitro. Hkrati z manjševanjem izpustov toplogrednih plinov za blaženje 
podnebnih sprememb pa moramo prilagoditi našo družbo, gospodarstvo in infrastruturo na 



spremenjene podnebne razmere, ki nas bodo po strokovnih napovedih v Sloveniji doletele  
v prihodnjih desetletjih. Odlašanje s temi aktivnostmi pomeni izrazito večje stroške v 
prihodnosti.« 
 
Opozorili so tudi na priložnosti, ki izhajajo iz zgodnjega ukrepanja: »Krize prinašajo tudi 
priložnosti: v času svetovne gospodarske in finančne krize je lahko prav odločen prehod v 
družbo z nizimi izpusti toplogrednih plinov (nizkoogljično družbo) tisti, ki oživi gospodarstvo, 
spodbudi inovativnost in tehnološki razvoj na vseh področjih ter prispeva k odpiranju novih 
delovnih mest in hkrati zmanjšuje stroške v srednje- in dolgoročnem obdobju.« 
 
Kontakti:  
Vida Ogorelec Wagner, Umanotera, vida@umanotera.org, tel: 041 554 858 
Nina Štros, Greenpeace, nina.stros@greenpeace.org, tel:  040 871 530 
 
 
 


