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Fotografije so bile pridobljene iz javno dostopnih virov (spletnih strani in družbenih omrežij nosilcev praks) oziroma so last Umanotere.
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Uvod
Mladi se vse bolj zavedajo podnebnih sprememb in tega, da bodo njihove posledice v času svojega
življenja občutili na lastni koži. Želijo si biti nosilci potrebnih sprememb: spreminjati svoje vsakodnevno
ravnanje, biti aktivi državljani in k temu privabiti tudi druge – v šoli, v domačem okolju ter v lokalni in
širši skupnosti. Pri tem pa se soočajo z vprašanji o tem, na katerih področjih lahko dosežejo največje
učinke, kako se lotiti načrtovanja in izvedbe ter kako komunicirati z drugimi in jih povabiti v svojo
trajnostno »zgodbo«.
Primeri mladinskih projektov in aktivnosti, ki so opisani v nadaljevanju, naslavljajo najpomembnejša
področja zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe: mobilnost,
potrošnjo hrane, rabo energije in skrb za gozd ter tudi medvrstniško podnebno ozaveščanje in aktivno
državljanstvo. Izhajajo iz slovenskega in mednarodnega prostora, so aktualni in primerni za prenos v
različna okolja. Dodani so podatki o njihovih nosilcih, pri katerih je mogoče poiskati dodatne informacije.
Zanimivi so tudi za učitelje in mentorje, ki želijo mlade različnih starosti podpreti pri njihovih
prizadevanjih za ohranitev varnega podnebja.
Morda se zdi, da opisani mladinski projekti in aktivnosti le malo in nepomembno prispevajo k rešitvi
globalne podnebne krize. Pa ni tako. Kar naredimo z lastnimi rokami, nas zaznamuje veliko močneje, kot
če o podnebnih spremembah samo beremo ali poslušamo. Zato je pomen njihovih neposrednih učinkov
še precej večji in tako imajo velik potencial za celovitejše izobraževanje za trajnostni razvoj. Predstavljeni
mladinski projekti in aktivnosti imajo namreč lepo značilnost, da prinašajo večkratne koristi: varujejo
okolje in zdravje ljudi, hkrati pa spodbujajo kreativnost, sodelovanje in krepitev veščin za življenje. Naj
vam bodo v navdih in spodbudo.
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Peš, s kolesom … aktivno
Področje prometa je v Sloveniji eden glavnih virov izpustov
toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Premikanje
zmanjšanje števila poti,
opravljenih z avtomobilom na okolju prijazen način – pešačenje, kolesarjenje in uporaba javnega
potniškega prometa – je zato vrhovno vodilo podnebju prijaznega
življenjskega sloga.
razvoj zdravih potovalnih navad To je še posebej pomembno za mlade, ki vse manj prostega časa
preživljajo zunaj, tudi v šolo ne prihajajo samostojno. Veliko jih ima
prekomerno težo in čedalje manj so aktivni. Aktivno premikanje je
večja privlačnost hoje in pomembno za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok in
kolesarjenja v mestu tudi za mladostnikov. Tisti, ki pešačijo ali kolesarijo, so bolje telesno
druge uporabnike pripravljeni in med drugim lažje sledijo pouku kot tisti, ki se vozijo z
avtomobilom.
Program Aktivno v šolo
izpostavljanje pomena hoji in
kolesarjenju prijaznega prostora Program Aktivno v šolo, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje,
spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski
slog in samostojnost otrok, poleg tega pa spodbuja vzgojo o prometni
zagotavljanje minimalne varnosti in trajnostnemu razvoju.
priporočene količine fizične
aktivnosti Najbolj prepoznavni aktivnosti programa sta hoja v šolo s Pešbusom in
kolesarjenje z Bicivlakom, ki sta zaživeli že v skoraj stotih slovenskih
šolah. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih
spodbujanje vzgoje o prometni skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci
varnosti in trajnostnem razvoju uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odraslih, obenem pa
naredijo nekaj dobrega za svoje zdravje in za okolje. Podoben koncept,
le da pot v šolo poteka s kolesom, predstavlja program Bicivlak. Najbolj
zavzeti šolarji hodijo v šolo peš in s kolesom vse šolsko leto, nekatere
šole organizirajo Pešbus in Bicivlak enkrat na teden, mnoge ga
organizirajo poizkusno v času Evropskega tedna mobilnosti, ki se odvija
Nosilec vsako leto v septembru. Ozaveščenost otrok pride posebej do izraza,
IPoP – Inštitut za politike prostora
ko se šolarji vključijo v načrtovanje šolskih poti.
www.aktivnovsolo.si

Promocija trajnostne mobilnosti med najstniki
Mladi v srednjih šolah že dosežejo starost, ki jim omogoča samostojno
upravljanje motoriziranih vozil. To še povečuje avtomobilski kaos na
šolskih dvoriščih, zato ob podpori Ministrstva za okolje in prostor že
potekajo pripravljalne aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti
med najstniki.
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Skrb za gozd

povečanje ponorov CO2

Gozdovi so pljuča našega planeta. So pomemben naravni ponor
ogljika in edina preverjeno delujoča »tehnologija« za zmanjšanje
vsebnosti toplogrednih plinov v ozračju.

gojenje pozitivnega odnosa do Slovenski gozdovi letno vežejo več kot 1 milijon ton ogljikovega
narave dioksida, kar je skoraj desetina nacionalnih izpustov. Ob ujmah je ta
funkcija gozdov prizadeta, zato je pomembno, da se sanacija in
spodbujanje prostovoljstva obnova gozda opravita na strokoven način, ki omogoča nadaljnjo
biotsko pestrost vseh prostoživečih živali in ohranitev avtohtonih
delo v gozdu kot način rekreacije vrst dreves v slovenskem gozdu.
oz. zdravju koristnega preživljanja
prostega časa Skupaj pomladimo slovenske gozdove
Zveza tabornikov Slovenije in Slovenska skavtska organizacija sta
mladinski organizaciji, ki se ukvarjata z vzgojo otrok in mladih, pri
čemer dajeta velik poudarek gojenju pozitivnega odnosa do narave,
medgeneracijsko sodelovanje
še posebej do gozda in njegovih različnih funkcij (gospodarskih,
okoljskih in družbenih). Vsaka šteje več kot 5.000 članov.
ohranjanje biotske raznovrstnosti
Slovenske gozdove so v preteklih letih močno prizadeli žledolom,
ohranitev avtohtonih vrst dreves v napadi škodljivcev in vetrolom. Čeprav ima gozd veliko moč
slovenskem gozdu samoobnavljanja, mu čedalje pogostejši ekstremni vremenski
dogodki, ki so tudi posledica podnebnih sprememb, to otežujejo.
ohranjanje drugih varovalnih in Zato so taborniki in skavti sodelovali pri organizaciji množičnih akcij
zaščitnih funkcij gozda
pogozdovanja oz. sajenja dreves avtohtonih vrst za naše okolje. K
sodelovanju so poleg svojih članov povabili podjetja in druge
Nosilca
Zveza tabornikov Slovenije in organizacije ter vse prebivalce Slovenije. Strokovno pomoč
Slovenska skavtska organizacija prostovoljcem so zagotavljali gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije
v sodelovanju z in podjetja Slovenski državni gozdovi.
druženje

Zavodom za gozdove Slovenije in
podjetjem Slovenski državni gozdovi

Taborniki so poleg same organizacije prostovoljske akcije
pogozdovanja organizirali tudi zbiranje sredstev za nakup sadik s
pomočjo SMS donacij (ključna beseda GOZD na 1919).

http://skavti.si/skupaj-pomladimoslovenske-gozdove-

Prebivalci Slovenije imamo izrazito pozitiven in skrben odnos do
gozda, zato so bile akcije dobro medijsko podprte, k množičnosti
www.taborniki.si/novice/obnovimoudeležbe pa je ključno prispevala mobilizacijska moč obeh
slovenske-gozdove
sodelujočih mladinskih organizacij.
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Spodbujanje zdravih in
okoljsko vzdržnih prehranskih
navad

uživanje hrane rastlinskega
izvora je med najučinkovitejšimi
ukrepi za zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov na ravni
posameznika
zdrava prehrana

V Sloveniji pridelamo in zaužijemo preveč mesa, kar škoduje
našemu zdravju in okolju. Kmetijstvo v Sloveniji povzroči desetino
nacionalnih izpustov toplogrednih plinov, večino pri tem prispeva
živinoreja. Za pridelavo 1 kg govedine je potrebno 15-krat več
zemlje kot za 1 kg žitaric in 70-krat več kot za 1 kg zelenjave.
Razlike pri porabi vode so še veliko večje.

Zmanjšanje porabe živil živalskega izvora je na ravni posameznika
poučevanje mladih o trajnostnih eden najučinkovitejših ukrepov za zmanjšanje izpustov
prehranskih navadah, ki lahko toplogrednih plinov.
trajajo celo življenje
Meatless Monday – dan brez mesa
grajenje skupnosti Meatless Monday (brezmesni ponedeljek) je globalno gibanje, ki se
je začelo leta 2003 v ZDA in ima preprosto sporočilo: odpovejmo se
deljenje dobrih praks, navodil,
uživanju mesa en dan v tednu. Cilj gibanja je zmanjšati uživanje
receptov
mesa in s tem prispevati k zdravju ljudi in planeta. Aktivnosti se
odvijajo v več kot 40 državah, vključenih je več milijonov ljudi in
sinergijski koristni učinki –
okoljski, zdravstveni in etični gibanje stalno raste.
Gibanje naslavlja pomembne multiplikacijske kanale, med katerimi
zmanjšanje porabe vode in so najpomembnejše šole. Gibanje sodeluje z vrhunskimi
fosilnih goriv
akademskimi inštitucijami na področju zdrave prehrane, zato so vsi
njihovi napotki, gradiva ipd., ki jih brezplačno zagotavljajo svojim
uporabnikom, znanstveno utemeljeni, a napisani v enostavno
Nosilec
razumljivem jeziku, »zapakirani« v preproste aktivnosti in podprti z
neprofitna iniciativa
The Monday Campaigns orodji za prenos v različna okolja (grafike, posterji, recepti,
navodila). Tako tudi izbira ponedeljka ni naključna, saj so raziskave
www.meatlessmonday.com pokazale, da se največ ljudi za pozitivne spremembe (prenehanje
kajenja, začetek vadbe ipd.) odloči prvi delovni dan v tednu. Poleg
spletne strani, kjer so na voljo vsa gradiva, ima gibanje tudi
Facebook stran, kjer objavljajo novice, recepte in podobne vsebine.
Tudi v Sloveniji so nekatere šole v šolski prehrani že uvedle
brezmesne dneve.
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Učimo si pridelovati hrano, ki
je zdrava za ljudi in okolje
Netrajnostna pridelava hrane povzroča velike izpuste toplogrednih
plinov, poleg tega pa je tudi največji vzrok za uničevanje kakovosti
voda in tal ter za izgubo biotske raznovrstnosti. Nevarnih sprememb
mladi vzpostavijo tesnejši stik z
podnebja ne bo mogoče preprečiti brez spremembe načina
naravo in s pridelavo hrane
pridelave in porabe hrane. Zavest o (lokalni) pridelavi hrane,
ekološkem kmetovanju in vrtnarjenju je za mlade eksistencialnega
seznanijo se s pomenom lokalne pomena.
preskrbe in samooskrbe z Šolski ekovrtovi
ekološko hrano
V nevladni organizaciji Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) izvajajo
program Šolski ekovrtovi, katerega cilja sta spodbujanje oblikovanja
zmanjšanje izpustov toplogrednih šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v
plinov z delno samooskrbo vrtcev pouk in vzgojo otrok. Program se je začel januarja 2011 in je doživel
in šol zelo dober odziv. V njem sodeluje že več kot 150 šol, vrtcev in
dijaških domov. V program se lahko vključijo vse šole, ki jih zanima
tema šolskega ekovrta, ne glede na to, ali vrt že imajo ali o njegovi
finančni prihranki vrtcev in šol
vzpostavitvi šele razmišljajo.
ITR pri tem nudi konkretno strokovno pomoč in izobraževanje za
oblikovanje šolskega ekovrta in ekološko vrtnarjenje, pa tudi
sodelovanje v mreži šol, prek katere so na voljo koristne informacije
in delitev dragocenih »vrtnarskih« izkušenj med šolami. Projekt s
pomočjo seminarjev in delavnic omogoča izobraževanje mentorjev
in izmenjavo izkušenj med člani mreže, predstavitve dela članov
mreže na javnih prireditvah ipd. Informacije in izobraževalno
gradivo so na voljo na spletnem portalu in v e-biltenu za člane
mreže.
Nosilec
Inštitut za trajnostni razvoj

Delo na šolskem ekovrtu mladim omogoča, da vzpostavijo tesnejši
stik z naravo in pridelavo hrane na način, ki omogoča varovanje
www.solskiekovrt.si okolja in narave. Mladi se seznanijo s pomenom lokalne preskrbe in
samooskrbe z ekološko pridelano hrano. Velik pomen šolskih
ekovrtov je torej v izobraževanju za trajnostni razvoj. Poleg
tega šolski ekovrtovi omogočajo delno samooskrbo šol, kar
neposredno prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in
prinaša tudi finančne prihranke.
Želja ITR je, da bi imela vsaka šola in vrtec v Sloveniji svoj ekovrt.
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Globalno učenje mladim
razširja obzorja
dvig ozaveščenosti o podnebnih Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki
spremembah in drugih skupnih poudarja soodvisnost in vpetost slehernika v globalno dogajanje
izzivih človeštva ter posameznike in skupnosti spodbuja k lastnemu angažiranju in
delovanju na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov
človeštva. Globalno učenje deluje na ravni informacij, znanja, srca
spodbujanje kreativnosti, (čustev) in rok (akcije). Izobraževalnim temam dodaja globalno
timskega dela in problemskega dimenzijo, ki pripomore k razumevanju kompleksnosti globalnih
pristopa tematik, kot so migracije, podnebne spremembe, potrošništvo,
razvoj ipd., prav tako pa razvija odgovornost in zavedanje, da smo
vsi del problema in rešitev za izzive današnjega časa. Prizadeva si
spodbujanje družbene in okoljske za razvoj kompetentnih, razmišljujočih, (samo)kritičnih
odgovornosti posameznikov in družbe, ki jih potrebujemo za uveljavitev
trajnostnega razvoja.
Načrtovanje trajnostne turistične destinacije v okviru
pridobivanje znanja, deljenje
izkušenj mednarodnega mladinskega projekta
V Strokovno izobraževalnem centru Ljubljana so dijaki v okviru
mednarodnega projekta EcoTourism: The future is now – take
kritična presoja obstoječe responsibility idejno zasnovali razpršeni hotel v Loški dolini. Ob tem
okoljske in gospodarske situacije so razmišljali o vplivu turizma na okolje in lokalno skupnost. Hotel
in z njim povezane dejavnosti so načrtovali kot del sonaravne
turistične ponudbe, ki v nasprotju z masovnimi oblikami turizma
spoznavanje kulturne in naravne zmanjšuje negativne vplive na naravo in z ustvarjanjem
dediščine ter njeno vrednotenje z gospodarske koristi za lokalno skupnost omogoča zelena delovna
vidika gospodarskega, mesta.
družbenega in okoljskega
potenciala Proces snovanja razpršenega hotela je temeljil na treh delavnicah,
na katerih so se dijaki seznanili s problemom podnebnih
sprememb, z vplivi turizma na okolje in z oblikami zelenega turizma
nadgrajevanje veščin uporabe ter razmišljali o implikacijah za konkretno lokalno okolje. V času
modernih tehnologij ter krepitev med delavnicami so v skupinah samostojno analizirali naravne,
znanja tujih jezikov človeške, kulturnozgodovinske in druge vire za razvoj turizma v
Loški dolini ter skladno z njimi snovali svoj hotel, ki so ga
poimenoval Ursus (medved). Idejno zasnovo hotela so predstavili
mednarodni skupini sodelujočih dijakov in mentorjev na
Nosilec projektnem srečanju v Franciji.
Strokovni izobraževalni center
Ljubljana

Pri dijakih je bilo iz aktivnosti v aktivnost zaznati povečanje
senzibilnosti za sodobne globalne probleme in tudi zmožnosti ter
pripravljenosti za spreminjanje lastnega vsakodnevnega ravnanja.
www.siclj.si/projekti/ecot
Učitelji so se pri svojem sodelovanju soočili z izzivom vključevanja
novih pristopov in vrednot v šolski prostor ter izboljšanja kakovosti
in učinkovitosti izobraževanja za trajnostni razvoj.
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Trajnostni dogodki –
ambasadorji nizkoogljičnih
praks
zmanjševanje škodljivih vplivov Dogodki s športnimi, kulturnimi in drugimi vsebinami so za mlade
dogodka na okolje pomembne priložnosti za druženje. Če so v vlogi organizatorjev, so
lahko takšni dogodki tudi kreativen način izražanja njihovih vrednot.
zmanjšanje porabe naravnih virov Vsak dogodek, ne glede na velikost in vsebino, je povezan z
naravnim in družbenim okoljem, v katerem se odvija. Organizatorji
dogodkov imajo priložnost, da z upravljanjem vplivov na okolje
izboljšanje podobe dogodka in
povečanje njegove sprejemljivosti izpričajo svojo družbeno in okoljsko odgovornost: z udejanjanjem
v lokalnem okolju načel trajnostnega razvoja pri načrtovanju in izvedbi dogodkov
aktivno zmanjšujejo škodljive in povečujejo koristne učinke
sistematični pristop pri dogodkov ter si prizadevajo za njihovo pozitivno zapuščino. S tem
načrtovanju, izvedbi in izboljšujejo podobo dogodkov, hkrati pa izpolnjujejo tudi njihovo
komuniciranju pomembno poslanstvo, tj. da služijo kot komunikacijski kanal za
ozaveščanje o naravnemu in družbenemu okolju manj škodljivih
organizatorji krepijo in izpričujejo praksah ter za spodbujanje sprememb v ravnanju posameznikov in
svojo družbeno in okoljsko organizacij. Takšnim dogodkom, ki prispevajo k trajnostnemu
odgovornost razvoju, pravimo trajnostni dogodki.
Dan za spremembe – Moste v akciji
udeleženci dogodka izkusijo
trajnostne prakse in jih lahko Mladinski center Mladinska postaja Moste že vrsto let sodeluje pri
prenesejo v svoje vsakdanje vseslovenski prostovoljski akciji v koordinaciji Slovenske Filantropije
življenje Dan za spremembe. Tako vsako leto v začetku spomladi na območju
ljubljanske Tržnice Moste pripravijo delavnice predelovanja in
recikliranja (upcycling in recycling) in ljudi spodbujajo k
prostovoljstvu.
Z željo po organizaciji delavnic na trajnosten način so se povezali z
Umanotera, Slovenska fundacija nevladno organizacijo Umanotera ter z njihovo pomočjo načrtovali
za trajnostni razvoj in izvedli aktivnosti tako, da so v največji možni meri zmanjšali
www.umanotera.org škodljive vplive dogodka na okolje in to tudi učinkovito sporočali
udeležencem. Prvi korak je bil sprejetje zaveze o organizaciji
dogodka skladno z načeli trajnostnega razvoja, posebno pozornost
pa so namenili področjem mobilnosti (tako lastni kot mobilnosti
obiskovalcev), nabave, priprave prizorišča, hrane in pijače ter
odpadkov.
Nosilec
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Informiranje in ozaveščanje
mladih o podnebnih
spremembah in ukrepih za
njihovo blaženje
Mladinske organizacije, šole in druge organizacije za mlade za
uporaba obstoječih naslavljanje mladih uporabljajo različna komunikacijska orodja,
komunikacijskih orodij z
vključno s tiskanimi in elektronskimi publikacijami (glasila, časopisi
vzpostavljenim krogom bralcev
oz. sledilcev ipd.), spletnimi stranmi, elektronskimi novicami in družbenimi
omrežji. Številna med njimi imajo med mladimi veliko bralcev in
sledilcev. Običajno imajo dobro opredeljeno ciljno skupino (npr.
dijake specifične šole ali mlade z določenimi prostočasnimi interesi).
komuniciranje vplivov podnebnih Podnebne spremembe zadevajo vsakogar, brez izjeme. Njihove
sprememb, ki zadevajo specifično posledice bomo občutili vsi, še posebej današnji mladi in bodoče
ciljno skupino generacije. Po drugi strani pa vsak od nas lahko prispeva k
njihovemu blaženju, pri čemer so mladi na področju prehoda na
nizkoogljični življenjski slog veliko prožnejši od povprečja populacije.
Zato je v različne mladim namenjene prispevke še kako pomembno
ciljano ozaveščanje o ukrepih vključevati informiranje in ozaveščanje o podnebnih spremembah in
blaženja podnebnih sprememb ukrepih za njihovo blaženje. Največjo možnost za to, da podnebna
problematika tudi zares pritegne mlade, imajo pri tem vsebine,
povezane s specifičnimi lastnostmi oz. interesi ciljnih skupin mladih
bralcev oz. sledilcev.
Podnebna številka glasila Delavska enotnost
Delavska enotnost je glasilo z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, saj izhaja
že od leta 1942. Kot sindikalno glasilo ima velik domet, saj se
njegova naklada giblje med 4.500 in 7.000 izvodi. Sindikat Mladi
plus, ki v odnosu do države in delodajalcev zastopa mlade (dijake,
Nosilec
Sindikat Mladi plus študente, mlade brezposelne in prekarne delavce), je aprila 2019
pripravil posebno številko z naslovom Delavstvo, podnebne
www.mladiplus.si spremembe, sindikati. Strokovnjaki, ki so pripravili besedila za to
številko, so predstavili različne vidike vpliva podnebnih sprememb
na delo in delavce (npr. potrebo po zaščiti ljudi pred visokimi
poletnimi temperaturami na delovnem mestu), pomen zelenih
delovnih mest ter načine aktiviranja sindikatov in delavcev za
pravični prehod v nizkoogljično družbo.
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Sistem ravnanja z okoljem v
mladinski organizaciji – kar se
Janezek nauči, to Janez zna

sistematični pristop k upravljanju
z vplivi organizacije na okolje
zavezanost zmanjševanju
škodljivih vplivov na okolje
zelena ekipa in koordinator
prepoznavanje najpomembnejših
okoljskih vidikov dejavnosti
zelena politika
akcijski načrt
spremljanje vplivov na okolje in
stalne izboljšave
ozaveščanje mladih uporabnic in
uporabnikov
prenos znanja na druge
mladinske organizacije

Nosilec
Mladinska postaja Moste
www.postajamoste.si

Sistem ravnanja z okoljem je niz procesov in praks, ki organizaciji
pomagajo pri stalnem spremljanju in ocenjevanju njenih vplivov na
okolje ter prepoznavanju priložnosti za povečanje okoljske
učinkovitosti delovanja. Sistemi ravnanja z okoljem so s cikličnim
ponavljanjem faz načrtovanja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja
orodje za stalne izboljšave in doseganje ciljev zmanjševanja
škodljivih vplivov na okolje, ki si jih zastavi sama organizacija.
Mladinske organizacije lahko vzpostavijo sebi prilagojen sistem, ki
odgovarja njihovim potrebam in zmožnostim ter postane poligon
za stalno nadgrajevanje znanja o dobrih okoljskih praksah.
Vzpostavljanje sistema ravnanja z okoljem v Mladinski postaji
Moste
Mladinska postaja Moste (MPM) je mladinski center, ki deluje v
prostorih ljubljanske Tržnice Moste. Njeni mladinski delavci skupaj
s prostovoljci soustvarjajo prostor mladinskega centra in
pripravljajo različne aktivnosti za mlade uporabnice in uporabnike.
MPM je včlanjena v nacionalno mladinsko mrežo, Mrežo MaMa.
Slednja združuje organizacije, ki v Sloveniji opravljajo dejavnosti
mladinskih centrov za podporo mladim ter za njihovo
kakovostnejše preživljanje prostega časa ter boljše življenje v
družbi.
Ekipa mladinskih delavcev MPM je globoko zavezana varovanju
okolja, zato so se odločili vzpostaviti svoj »zeleni sistem
delovanja«. Podporo so poiskali pri nevladni organizaciji
Umanotera, ki ima strokovna znanja na tem področju, poleg tega
pa ima več kot 10-letne izkušnje z lastnim, svoji velikosti in
dejavnostim prilagojenim sistemom ravnanja z okoljem. Skupaj so
izvedli delavnico, kjer so popisali značilne oblike aktivnosti
mladinskega centra (npr. pisarniška dejavnost, organizacija
dogodkov, priprava publikacij, delovanje lesarske delavnice) ter
njihove vplive na okolje, kot so izpusti toplogrednih plinov,
povzročanje odpadkov ter poraba vode in drugih naravnih virov.
Rezultate delavnice so uporabili za pripravo svoje okoljske politike
in akcijskega načrta zmanjševanja škodljivih vplivov svoje
dejavnosti na okolje. Celotna ekipa MPM se je vključila v »zeleno
ekipo«, imenovali so tudi svojega okoljskega koordinatorja.
MPM načrtuje prenos znanja na področju sistemov ravnanja z
okoljem na mladinske centre v Mreži MaMa.
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Mladi – aktivni državljani na
področju podnebnih
sprememb
aktivno zagovarjanje interesov Pri blaženju podnebnih sprememb so pomembna dejanja vsakega
svoje generacije posameznika, a podnebne krize ne bo mogoče rešiti brez
sistemskih sprememb na ravni države in lokalnih skupnosti. Šolsko
leto 2018/19 je bilo na področju mladinskega podnebnega
ozaveščanje o podnebnih aktivizma prelomno. Mlada Švedinja Greta Thunberg je s šolsko
spremembah, njihovih posledicah stavko pozvala oblasti v svoji državi, naj sprejmejo potrebne
in potrebnih ukrepih za njihovo ukrepe za preprečitev nevarnih podnebnih sprememb skladno s
blaženje cilji Pariškega podnebnega sporazuma. V nekaj mesecih so to
zahtevo na politične odločevalce v svojih državah naslovili tisoči
mladih po vsem svetu.
spoznavanje političnega okvira za Mladi za podnebno pravičnost
boj proti podnebnim
spremembam Tudi v nekaterih slovenskih krajih so se mladi samoorganizirali, se
sredi marca 2019 pridružili globalni šolski stavki in kot gibanje
Mladi za podnebno pravičnost na državno vodstvo naslovili
potrebne ukrepe blaženja podnebnih sprememb in pravičnega
prenos znanja v vrstniškem krogu
prehoda v nizkoogljično družbo.
Izkazalo se je, da je angažiranost mladih za spopadanje s podnebno
medijska odmevnost in družbena krizo v Sloveniji velika. Aktivirali so se mladi različnih starosti,
vplivnost mladinskih aktivnosti večinoma študentje in srednješolci, in se odločili, da bo protest le
ena od njihovih akcij. Z različnimi metodami medvrstniškega
ozaveščanja širijo zavedanje o nevarnem človekovem poseganju v
planetarni podnebni sistem ter o drugih okoljskih problemih in z
krepitev kompetenc za aktivno
državljanstvo njimi povezanih družbenih tematikah. Vzpostavili so bralni krožek,
katerega namen je srednjeročno in dolgoročno izobraziti in
opolnomočiti mlade za razumevanje in kritično obravnavanje
podnebne krize ter iskanje naprednih rešitev zanjo. V gibanju
delujejo različne delovne skupine, vzpostavljen je vključujoč način
odločanja, njihov cilj je dolgoročno kontinuirano delovanje. Mladi
se zavedajo nujnosti sprememb, imajo znanje za oblikovanje
Nosilec konkretnih zahtev in so se pripravljeni boriti, da jih dosežejo.
Mladi za podnebno pravičnost Gibanje ne naslavlja le podnebnih sprememb in neposrednih
podnebnih ukrepov, temveč zahteva tudi spremembe
www.facebook.com/mladizapodneb
družbeno-ekonomskega sistema, ki je s stalnim stremljenjem k
nopravicnost rasti proizvodnje in potrošnje privedel do okoljske krize.
Ko govorijo o podnebni pravičnosti, mislijo na sistem, v katerem
lahko vsak živi dostojno in kakovostno življenje.
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Mladinske podnebne tožbe
uporaba pravnih sredstev za Po svetu strmo narašča število tožb proti vladam in podjetjem z
podnebno zagovorništvo velikimi izpusti toplogrednih plinov, v katerih tožniki zahtevajo
ukrepanje ali pa povračilo za škodo zaradi posledic podnebnih
zavarovanje tropskih gozdov, ki sprememb. Med njimi so posebej odmevne tožbe, v katerih
so najpomembnejši ponor CO2 sodelujejo mladi.
zaščita biotske raznovrstnosti
preživetje amazonskih lokalnih
skupnosti
podpora strokovnih organizacij
medijska odmevnost mladinskih
tožb

Tožba za zaščito amazonskega pragozda v Kolumbiji
Aprila 2018 je kolumbijsko vrhovno sodišče vladi naložilo, da mora
sprejeti nujne ukrepe za zavarovanje amazonskega pragozda in
preprečiti naraščajoče krčenje gozdov. Razsodba je izid tožbe, ki jo
je proti nacionalni vladi vložila skupina 25 mladih tožnikov, starih
od 7 do 26 let. V tožbi so od vlade zahtevali, naj zaščiti njihovo
pravico do zdravega življenjskega okolja. Svojo zahtevo so
utemeljevali z dokazi, da je vlada s tem, ko ni zaščitila amazonskega
pragozda, ogrozila njihovo prihodnost in kršila njihovo ustavno
pravico do zdravega okolja, življenja, hrane in vode. To je prva
dobljena podnebna tožba v Latinski Ameriki.

vzpostavlja se sodna praksa,
sodišča se krepijo za odločanje na YOUTH v GOV ali tožba Juliana v ZDA
področju podnebnih sprememb
Od mladinskih podnebnih tožb je najvidnejša tista, ki jo je leta 2015
vložilo 21 mladostnikov v zvezni državi Oregon v ZDA. Zaradi
skupnostno financiranje: finančni
neukrepanja tožijo vlado ZDA in trdijo, da s svojo pasivnostjo in
prispevki donatorjev –
posameznikov in organizacij dopuščanjem velikih izpustov toplogrednih plinov zavestno ogroža
prihodnost bodočih generacij ter krši ustavno pravico do življenja,
svobode in premoženja svojih državljanov. Tožba vključuje zahtevo,
naj zvezna vlada pripravi znanstveno zasnovan nacionalni načrt za
Nosilca obnovo podnebja, ki bo do leta 2100 koncentracijo CO2 v ozračju
Dejusticia, Kolumbija obdržal pod 350 delcev na milijon.
www.dejusticia.org/en

Še preden se je sojenje začelo, so tožniki dosegli veliko zmago s
Our Children's Trust, ZDA tem, da sodišče tožbe ni zavrnilo, kar je večkrat zahtevala vlada v
www.ourchildrenstrust.org sodelovanju z naftnimi podjetji. Sodišče je pravico ljudi do
podnebnega sistema, ki je zmožen ohranjati človeško življenje,
pripoznalo kot temeljno pravico v svobodni in civilizirani družbi.
Organizacija Our Children’s Trust tožnikom nudi močno podporo
vrhunskih strokovnjakov na področju podnebnih sprememb in
prava ter komunikacijsko podporo.
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