Podnebne spremembe: kaj mladi pričakujejo od odločevalcev?
Sporočila so v času od septembra 2018 do februarja 2019 pripravili mladi (14 – 25 let) iz vse Slovenije: Celja, Velenja,
Kopra, Ljubljane, Ptuja, Škofje Loke, Maribora.

Začeli smo dobivati vedno več znakov od našega planeta. Čas je, da se premaknemo!!! Doživljamo vse vrste
katastrof, ki nam grozijo s popolnim uničenjem. Premaknite se, vsak dan naredite nekaj, da bo naš skupni
dom postal kraj, kjer bodo naslednje generacije lahko živele zdravo.
Nevena, 21 let
Jaz se bom vozila s kolesom, kaj pa vi?
Jaz ne bom uporabljala letalskih prevozov za sestanek ali dopust. Jaz bom tam ostala dlje in se kaj naučila.
Jaz bom kupovala izdelke iz Slovenije, kaj pa vi?
Jaz si bom iz starih cunj sešila nove, kaj pa vi?
Jaz si bom kupila stekleno flaško, kaj pa vi?
Odprite oči tam, kjer jih ni.
Kako odpreti oči, če jih ni, kako pokazati tistemu, ki je gluh? Čas je, da odpremo oči, mladi smo jih že, naši
starši pa sledijo samo vam kot »glupe« ovce. Prosim vas, da odprete oči moji babici in materi ter očetu, saj,
kar reče otrok, je le igra in kar rečete vi, je sveto!!!
Odprite ušesa našim starejšim, saj ste jim vi zaprli ušesa in oči, ko ste kazali lažne reportaže!
Odprite oči, odprite srce, vas čez 50 let več ne bo, jaz otrok pa bom morala zaradi vaših odločitev plačevati.
Hvala.
Anamarija, 18 let
Mislim, da prihaja čas, ko boste morali izpodbiti stereotip o temu, da se v politiki izrečene obljube ne
uresničijo, si nehati metati polena pod noge in se vsaj, ko pride do prihodnosti našega planeta, združite. Mi
smo vas postavili na vaše položaje in vam dali moč, da kaj spremenite, na vas pa je, da nas ne razočarate in
poskrbite za našo prihodnost. Imamo le en planet in iskreno si želim, da bi skupaj pripomogli k temu, da
svet za prihodnje generacije pustimo lepši in čistejši, kot je v tem trenutku.
Pia, 20 let
Ena ni nobena!
Tvoja draga vetrnica.
Rok, 25 let
Tudi zemlja ima pravice, ki bi jih kot njeni prebivalci morali upoštevati!
Julija, 23 let
Treba je ukiniti promet v širšem območju centra Ljubljane in hkrati narediti učinkovit javni promet (tudi
ureditev glavne železniške postaje) in ne namesto tega graditi nova nakupovalna središča in parkirne hiše.
Lina, 25 let
Naredite spremembe, ki jih želimo vsi. Svet leži na ramenih mladih.
Filip, 15 let

Čim hitrejše ukrepanje in upoštevanje priporočil znanosti. Pričakujem jasno postavljene cilje in ukrepe za
zmanjšanje učinka podnebnih sprememb, saj drugače planetu grozi razpad ekosistema.
Erika, 24 let
KAJ PRIČAKUJEM OD POLITIČNIH ODLOČEVALCEV? Celostno delovanje: medsebojno povezovanje različnih
vej oz. področij političnega delovanja (ministrstvo za okolje, gospodarstvo …). Poudarek na področju ekoinoviranja (spodbujanje zelenih inovacij med mladimi in starejšimi), spodbujanje zelenih delovnih mest.
Tadej, 23 let
Od političnih odločevalcev pričakujem, da resnejše vzamejo sporočila znanstvenikov in se zavedajo svoje
lastne odgovornosti do naše in prihodnje generacije. Pričakujem, da etično dodeljujejo finančna sredstva
sektorjem, ki ciljajo na trajnostni razvoj in dolgoročno skrbijo za dobrobit ne le enega naroda ampak vsega
človeštva in opustijo ustaljene kalupe finančnega in militarističnega sveta.
Mojca, 27 let
Menim, da je skrajni čas, da sprejmemo ukrepe glede naše narave in vseh sprememb… Možnih sprememb
je veliko in planet, na katerem živimo, je naš edini dom. Zato je zadnji čas, da ga spoštujemo in za njega
skrbimo.
Tina, 25 let
Upoštevanje jasnih in merljivih ter dokazanih dejstev o dejanskem stanju planeta danes. Konkretno
ozaveščanje o dejstvih, ki so jasno prikazana in upravljanje na neekonomski, torej sonaravni način. Naj
ukrepi in zakoni bazirajo na dosedanjih ključnih ugotovitvah in rezultatih dosedanjega ravnanja potrošniške
družbe. Konkretne omejitve, zakoni in priporočila ter prepovedi neprimernega ravnanja, ker je včasih to, da
nimaš možnosti napačno ravnati, edina možnost!
Mateja, 24 let
Od političnih odločevalcev pričakujem, da bomo odpravili oziroma vsaj omejili problem s plastiko, zmanjšali
uvoz hrane in povečali samooskrbo, namenili več denarja za zaščito okolja, da bodo podjetja postala bolj
trajnostna.
Keli, 23 let
Pričakujem, da pri svojih odločitvah mislite na skupno dobro in ne le na svoje interese. Pričakujem, da boste
pri svojih odločitvah odmislili trenutno korist in dobiček ter pri tem raje mislili na dolgotrajne posledice, ki
bodo vplivale tudi na naše otroke. Pričakujem zavedanje o tem, da segrevanje ozračja in uničevanje okolja
je problem vseh nas – brez sprenevedanja!
Polona, 26 let
Pravite, da za svoje otroke želite le najboljše, vendar jih/nas ne želite poslušati. Govorite nam, da ne vemo,
o čem govorimo, ko se pritožujemo in opozarjamo na vaše napake, ker smo premladi in nimamo izkušenj s
»resničnim« svetom. Toda resnica je, da smo zrasli z informacijami o problemih tega sveta in se zaradi tega
bolj zavedamo in smo odprti. Poslušajte mlade, ko govorijo. Ker mi smo prihodnost tega sveta.
Laura, 17 let

Nič. To je to. Nimam nobenih pričakovanj od političnih odločevalcev.
Marko, 19 let
Meni je mar za našo zemljo! Vam je morda vseeno, ampak jaz bom na tem svetu še vsaj 70 let in mi ni
prijetno živeti nekje, kjer je vse onesnaženo, zato bi lahko zmanjšali pline, ki prihajajo, in se obrnili na bolj
zdravo in naravno energijo.
Petra, 16 let
Spremenimo sistem za manj potrošništva in bolj zeleno prihodnost! Gre se za generacije prihodnosti!
Anže, 25 let
Ne gledati samo na ceno, temveč tudi na okolje.
Nace, 20 let
Vas/tebe čez nekaj let ne bo več, zagotovi nam mladim in našim otrokom, da bomo imeli zrak za dihat!
Ivana, 18 let
Ne vlagajte v žepe ampak v prihodnost (zdravo okolje).
Anže, 19 let
Več javnih prevozov, več steklenic, več dreves, več mestnih koles na izposojo.
Manja, 14 let
Lahko bi se potrudili in naredili več javnih prevozov, predvsem v manjših krajih, mestih. Zasebna zemljišča
oz. državna zemljišča bi lahko uporabili za kaj bolj pametnega – posadili več dreves in rastlin. Jaz osebno se
ne strinjam z ZOO, saj mučimo živali in jim dejansko »nedovoljujemo« razmnoževanja. Lahko bi naštevala še
in še.
Klara, 14 let
Poskrbite za našo državo. Želim čisto okolje, da bom boljše volje!
Anonimno
Želimo si čist zrak in čisto okolje za boljšo prihodnost mladih. Brez onesnaževanja naše narave, ki mora
ostati čista še za mnoge generacije za nami!
Vita, 14 let
Želimo čisto okolje, čisto ozračje, čisti planet, da bo boljši naš svet!
Nika, 14 let
Minister za promet, lahko bi ukrenili kaj v zvezi z Mariborskim letališčem, menim, da je v uporabi za
brezveze oz. da bi letala letela le za nujne, redke primere, saj je dovolj že Ljubljansko letališče.
Zala, 16 let
Boljše avtobusne povezave za primestni promet. Cenejše karte za lokalni in primestni avtobus, pogostejša
vožnja avtobusov. Ministrici Aleksandri Pivec: zmanjšanje intenzivnega kmetijstva, povečanje ekološkega
kmetijstva.
Luka, 16 let

Predlagam, da za spremembo nekaj naredite in ne samo govorite!
Anonimno
Čim več spodbujanja k javnim prevozom. Čim več uporabe sončne energije. Nič sekanja gozdov. Čim več
čistilnih akcij po gozdovih.
Matteo, 18 let
Začnite ukrepati!
Mojca, 20 let
Pričakujem, da boste storili, kar je treba, da rešimo Zemljo in prihodnost!
Lana, 19 let
Zberite jajca, premagajte svoj pohlep in materialistični pogled. Začutite okolico, živali. Zemljo. Omogočite
svojim otrokom in prijateljem zdrav razvoj in zdravo življenje. Raje perspektivno vlagajte v planet kot pa v
primitivne biznise, ki temeljijo zgolj in samo na pohlepu. Odrastite pizda!
Toni, 18 let
Pogostejši javni prevoz.
Uroš, 22 let
Posadi ozaveščenost in požanji kvalitetni, boljši jutri.
Anej, 19 let
Pomislite na prihodnost tega planeta in škodo, ki mu delate. Rešimo planet!
Nino, 18 let
Pomislite na življenja ljudi in živali. Poskrbite za našo prihodnost. Jejte čim več hrane rastlinskega izvora.
Hodite peš ali se vozite s kolesom.
Tamara, 19 let
Sprejmite prave odločitve in rešite svet!
Marko, 23 let
Nehajte s kurjenjem fosilnih goriv, saj to škoduje mojemu zdravju!
Prepovejte plastične vrečke!
Povečajte pridelavo bolj ekološke hrane.
Prirejajte več akcij (čistilnih, prijaznih do narave)
Potrudimo se, da proizvedemo čim manj odpadkov.
Varčujte z elektriko.
Ne se samo pogovarjat in obljubljat, ukrepajte! Rešimo Zemljo in naš obstoj!
Potrudite se, gre za življenja vseh nas!
Glas vseh živih bitij, 14 let
Potrebno bi bilo uvesti regulacije v proizvodnji in ostalih panogah, ki bi zmanjšale emisije toplogrednih
plinov in ostalih dejavnikov globalnega segrevanja ter onesnaževanja.
Tine, 20 let

Vi boste pod rušo, jaz trpel bom sušo!
Jernej, 20 let
Nimam besed!
Alina, 17 let
Omejevanje števila avtomobilov – tudi politiki!
Tine, 16 let
Omogočite javni prevoz povsod in po nižji ceni.
Dijakinja SEŠ, 16 let
Cenejša uporaba javnega prevoza.
Basri, 17 let
Morali bi imeti več in boljše povezave javnih prevozov po državi.
Potrebne so še večje omejitve izpustov toplogrednih plinov!
V trgovinah bi moralo biti mogoče kupiti čim več izdelkov brez embalaže, torej da bi posodice prinesli s sabo
od doma.
Po celi državi oz. svetu bi morala biti večja osveščenost o okoljskih problemih in njihovih posledicah.
Nujna je večja uporaba obnovljivih virov energije!
Državljanom bi morali predstaviti ZERO WASTE.
Nina, 17 let
Zabredli smo že globoko med težave. Težko bo popraviti naše napake, vendar je z voljo tudi veliko možnosti
uspeha. Zemlja je naš dom in vsa bitja, ki živijo na našem planetu, so del nas. Vsako leto izumre več in več
živalskih in rastlinskih vrst, zaradi naših dejanj. Če hočemo, da Zemlja ostane naš dom, bomo morali
spremeniti veliko stvari. Vem, da je na svetu veliko ljudi, ki se ne zaveda, kaj se dogaja in kakšne posledice
bodo nastale za našo prihodnost. Ljudem, ki ne verjamejo propadu našega planeta, je potrebno pokazati
resnico. Skupaj lahko spremenimo svet na boljše.
Maja, 17 let
Tega ne naslavljam na nikogar posebej. Nenazadnje sem tudi sama tista, ki doprinaša k onesnaževanju. To
se nanaša na vse. Nisem pa popolnoma prepričana, če to pomeni svet, Slovenijo ali le mojo občino. Več, kot
jih doseže, bolje bo. Pravzaprav bo dobro, če vsa sporočila nas mladih dosežejo čim več ljudi. Mogoče ste že
slišali tisto: »ZEMLJO SO NAM POSODILI NAŠI OTROCI.« Tega se še premalo zavedamo. Ne samo vi. Tudi mi
mladi, ki smo zdaj tisti otroci. Tudi mi bomo enkrat imeli svoje otroke. Tega se še premalo zavedamo.
Dejstvo je, da lahko svet rešimo le skupaj, pa če še toliko sanjamo, da ga bomo sami in se bo potem
govorilo: »tale je tisti, ki je rešil svet.« Predstavljajte si kako mogočno bo zvenelo: Mi smo stopili skupaj. Da
se tako veliko ljudi poveže, se ne zgodi pogosto. 51 milijonov (in več) ljudi je stopilo skupaj in všečkalo zdaj
svetovno znano sliko jajca, pa od tega nima prave koristi na koncu nihče. Kaj, če bi vsi stopili skupaj in
ohranili naš svet? To bi bilo koristno! Zato se mora zamisliti vsak posebej. Vsi pa moramo to širiti. Politika
ima največjo moč. Posamezniki pa največje ideje. Zato mora politika poslušati njihove ideje in jih deliti. Na
koncu si samo zapomnimo besede Marka Twaina: »The Wold owes you nothing, it was here first.« (svet ti
ne dolguje ničesar, tu je bil prvi). MI PA NJEMU DOLGUJEMO VSAJ TO, DA GA OHRANIMO!
Zala, 17 let

Iz šole bom pogosteje hodil peš, Borut, kaj boš pa ti naredil?
Nejc, 16 let
Dragi gospod Borut Pahor!
Ko smo zmagali evropsko prvenstvo v košarki, ste obljubili, da boste šli peš iz Turčije. Seveda, da tega niste
uresničili. Če bi šli peš iz Turčije, ne bi tako onesnažili narave, zato hočem, da greste iz Ljubljane v Turčijo
peš. Srečno!
Marcel, 15 let
Nehajte kuriti fosilna goriva!
Laura, 15 let
Manj sranja več dejanja
Manj davkov več opravkov
Višje plače kot vaše palače
Naredite kaj in ukrepajte zdaj
Bolje 2. tir kot pir
Matej, 14 let
Spoštovani,
Govorim v imenu vseh mladih, ki bodo živeli v pokvarjenem svetu, ki ga boste vi pustili za sabo. Prosim vas,
da prenehate kuriti fosilna goriva oz. ukinete večino tovarn, ki uporabljajo fosilna goriva.
Želimo tudi, da prenehate dovoljevati trgovskim znamkam, da prodajajo izdelke, ki izkoriščajo delavce.
Upam, da boste poslušali naslednje generacije in jih upoštevali!
Tinkara, 14 let
Dragi politiki!
Za boljše čiste dežele predlagam:
- da bi naredili več organiziranih čistilnih akcij
- da bi izboljšali odnos do odpadkov (naredili pravila)
- da bi skrbeli za živali in na vsake toliko časa počistili gozdove
- da bi naredili spletno stran, ki bi govorila o čistoči, kako pomagati k čisti naravi, dogodki ki se bi dogajali v
zvezi z okoljem
- da bi povsod na Zemlji ukinili hitro hrano
- več domačih pridelkov (da bi vsaka šola imela vrt in bi sadili)
- uvedli več šolskih dnih za pomoč okolju
Zoja, 14 let
Ali se zavedate, da boste ubili svojega otroka? Svojo kri?
Iva, 20 let
Ozračje zdravo prepreči poplavo.
LilFricker69, 14 let
Da uvedemo tramvaj za bolj čisto okolje.
Štefan, 14 let

Pričakujem, da pri odločanju o izboljšanju ekološkosti Slovenije mislite tudi na mlajše generacije, saj če se
nadaljuje to, kar se dogaja zdaj (čeprav gre zdaj na boljše), bodo posledice občutile predvsem mlajše
generacije. Predlagam tudi, da glavni dejavnik ni denar, ampak olajšava Zemlje.
Lep pozdrav,
Francka, 14 let
Rad bi, da bi uredili več koles in javnih prevozov.
Jan, 14 let
Dragi politiki!
- da bi imeli več manjših košev za smeti (v parkih, po naselju, ob šoli), ker bi potem ljudje metali smeti v koš
ne zraven koša;
- da bi hrana, ki jo jemo v šoli, bila domačega proizvoda;
- da bi imeli več avtobusov, avtomobilov na elektriko, saj bi s tem pomagali, da ne bi onesnaževali okolja,
zraka;
- več varčevanja z energijo/več stvari na baterije
- da bi imeli več kreativnega pouka, več gibanja zunaj (v šolah…)
Mina, 14 let
Spoštovani politiki,
Slovenijo lahko izboljšamo. Čeprav je z marketinškega vidika to sprejemljivo, ne morem tolerirati, da živilska
podjetja zavržejo na tone hrane in mleka stran. Da v kanalizacijo zlivajo mleko zato, da mu cena v trgovini
ne bi padla? Da nočejo kupiti in predelati pšenice, ker je malo slabše kakovosti? Ljudje, veliko število
populacije je lačnih, nimajo denarja za te osnovne dobrine, mi pa se jim odrekamo. Vi sicer to lahko
spremenite, lahko poskrbite, da jaz v odrasli dobi ne bom bolna od vseh izpušnih plinov in predelane hrane,
ker tiste z vrta sploh več ne bo. A če do zdaj niste, če gre vse samo na slabše, ne vem, kako bo. Lep pozdrav.
Kristina, 14 let
Da uvedemo nove zakone in bolj stroge glede čiščenja Slovenije.
Kim, 14 let

Sporočila mladih so nastala v okviru Klima za podnebje, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, sofinancira
pa Ministrstvo za okolje in prostor. Naslovili so jih mladi iz vse Slovenije: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Velenje, Koper, Škofja Loka.

