Obvestilo za medije - za takojšnjo objavo!

ŽIVLJENJSKO POMEMBNI POUDARKI KOALICIJSKE POGODBE
Ljubljana, 17. oktober 2008 -- Skupina 24 organizacij, podjetij in strokovnjakov je danes
poslala poziv Borutu Pahorju, da v koalicijski pogodbi zagotovi usmeritve, ki so ključne za
Slovenijo in njene državljane.
V pismu predlagajo, naj Slovenija navkljub trenutni finančni krizi ohrani dologoročni pogled in
vizijo in vztraja pri reševanju vprašanj podnebnih sprememb, k čemur je ta teden pozval tudi
predsednik Evropske komisije José Manuel Durão Barroso. Dokler ne bomo uspešno nagovorili
podnebnih sprememb, bomo ohranjali tudi ključne vzroke globalnih kriz: socialne države s
stabilno gospodarsko rastjo in povečanim BDP namreč ne bomo mogli doseči, če se bomo
posamezniki v vsakodnevnem življenju soočali z vedno večjimi stroški.
Cene uvoženih energentov dražijo ogrevanje in transport; delovna mesta izgubljamo zaradi
zamude pri preusmeritvi gospodarstva v razvoj čistih tehnologij; naravne ujme povečujejo
stroške hrane.
Podpisniki poziva so opozorili tudi, da je Slovenija danes, čeprav po različnih primerjavah
spadamo med približno 30 najrazvitejših držav, po vedno bolj pomembnem merilu - merilu
okoljskih politik – še vedno del nerazvitih, zaostalih in v preteklost obrnjenih družb.
Podnebne spremembe so tako obsežne in tako temeljite, da od vsake sposobne družbe
zahtevajo takojšnje ukrepanje. Zato so Boruta Pahorja, kot najverjetnejšega mandatarja pozvali,
da koalicijska pogodba odgovorno nagovori naslednje ključne probleme:
• strateške in operativne usmeritve za prehod v družbo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov;
• ukrepe za zavarovanje naravnih virov ter strateške usmeritve za prilagajanje na podnebne
spremembe;
• ukrepe za vključevanje civilne družbe v procese priprave ter odločanja politik strateškega in
operativnega značaja.
Prepričani so, da si Slovenija ne more privoščiti še štirih let vztrajanja na preživetih modelih
razvoja. V tem smislu z vso resnostjo pričakujejo, da bodo pri oblikovanju poudarkov koalicijske
pogodbe upoštevani ključni izzivi, ki jih državljanom, družbi, državi, podjetjem in politikom
postavlja negotova prihodnost.
(>>> se nadaljuje)

V okviru pobude Plan B za Slovenijo so pismo ŽIVLJENJSKO POMEMBNE POUDARKE KOALICIJSKE
POGODBE podpisale naslednje organizacije in podjetja:
Jernej Stritih, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, predsednik
Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj, predsednica
Nina Štros, Greenpeace predstavnica v Sloveniji
Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora, direktor
Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj, direktorica
prof. dr. Danijel Vrhovšek, LIMNOS, Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., direktor Matjaž Jeran,
Mountain Wilderness Slovenije, predsednik
- Andrej Klemenc, Okoljski center, predsednik
- Milena Škrl-Marega, Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo v Sloveniji, direktorica
- Tanja Pucelj Vidović, Slovenski E-Forum, predsednica
- Vida Ogorelec Wagner, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, direktorica
- Violeta Bulc, Vibacom d.o.o., direktorica
Strokovnjaki in posamezniki:
- Miha Burger
- Marko Cerar, Slovenski E-Forum
- prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani
- Marjeta Keršič - Svetel
- Katja Klančišar, Okoljski center
- prof. dr. Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
- Gorazd Marinček, Slovenski E-forum
- prof. dr. Peter Novak, član Sveta za varstvo okolja Slovenije in dekan VITES Novo mesto
- dr. Matej Ogrin
- prof. dr. Dušan Plut, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
- dr. Mihael G. Tomšič, nekdanji minister za energetiko
- mag. Andreja Urbančič
-

Pismo so poslali skupaj z Manifestom za politiko, usmerjeno v prihodnost, ki ga je pobuda Plan B za
Slovenijo objavila junija letos in kjer so podrobneje opredeljeni potrebne ukrepe državne
politike. Pismo so v vednost poslali tudi predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku,
novoizvoljenemu predsedniku Državnega zbora, dr. Pavlu Gantarju, predsednikom koalicijskih
strank Gregorju Golobiču, Katarini Kresal, in Karlu Erjavcu ter Varuhinji človekovih pravic dr.
Zdenki Čebašek - Travnik.
Ob pozivu velja omeniti, da se je Slovenija v javnomnenjski anketi Eurobarometer, ki je bila
objavljena septembra letos, uvrstila v sam vrh EU. Kar 80 odstotkov vprašanih v Sloveniji je
prepričanih, da so podnebne spremembe eden najresnejših problemov, s katerimi se
dandanes sooča svet.
Hkrati Umanotera in druge sodelujoče organizacije vabijo širšo javnost k izrazu podpore pozivu
»Za življenjsko pomembne poudarke koalicijse pogodbe« s podpisom peticije na spletni strani
www.umanotera.org, kjer je objavljen tudi poziv v celoti.

Kontakt:
Vida Ogorelec Wagner, Umanotera, vida@umanotera.org, tel 01 439 7100, gsm 041 554 858

