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Lučka Kajfež Bogataj: Ena največjih zablod je,
da so podnebne spremembe stvar ministra za
okolje

Slovenija 15. 03. 2019 , 15.17

Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj z veseljem , podporo , pa tudi olajšanjem sprejema
današnje shode mladih proti podnebnim spremembam : “Končno se tista generacija , ki bo
najbolj prizadeta zaradi naših dejanj, oglaša in upira temu, da bi se takšni trendi nadaljevali. ”

Učinkoviti pa bodo po njenih ocenah le, če bodo vztrajni.

Lučka Kajfež Bogataj Foto : Tomaž Primožič/FPA

MARIBOR > “En sam protest ne bo dovolj. Tega se po mojem zavedajo tudi ti mladi. Uspeh bo
odvisen od vztrajnosti in seveda množičnosti. Kritična masa ljudi, ki nekaj želijo, je zelo
pomembna, ” je dejala Lučka Kajfež Bogataj ob robu današnje mednarodne konference Za
človeka gre : prihodnost zdaj !, ki jo v Mariboru prireja zasebni visokošolski zavod Alma Mater
Europaea.

Pomemben se ji zdi tudi odziv medijev na današnje shode , ki so napovedani v več kot 1650
mestih v več kot sto državah, tudi Sloveniji. “ Ali bodo pri shodu problem podnebne spremembe
ali pa to , da otroci izostajajo iz šole ,” je dodala.

Mladi lahko dosežejo spremembe

Naroči se
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Strokovnjakinja, ki je članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) v Ženevi ,

poudarja, da so prav mladi tisti , ki lahko dosežejo določene spremembe. “ Gre za mlade in v

mladih glavah so misli veliko bolj odprte , optimistične. Mladi ne poznajo tega , kar si mi

samocenzurno rečemo , da se ne da , ” je prepričana.

V Sloveniji je sicer zavedanje ljudi o podnebnih spremembah visoko , manj pa je zavedanja o
nujnih ukrepih. “Informiranost ljudi je velika, malo manj pa jim je jasno , kakšni ukrepi bi morali
biti za blaženje sprememb sprejeti že včeraj. Ta akcijski del, kaj moram jaz narediti , kaj mora
narediti država, kaj mora narediti občina , manjka. To je pomanjkljivost, ko zahtevamo
spremembe. Če nimamo jasne predstave, kateri koraki so nujni , je lahko problem,” je pojasnila.
“Dejansko imajo danes mladi skoraj boljšo predstavo o tem kot pa starejše generacije, ” je

dodala.

Težave z javnim prometom, Teš 6 ...
Ključna pri uvajanju sprememb je politika, ki pa po njenih ocenah v Sloveniji gre še vedno v

napačno smer. “Pogosto se zdi , da dela ravno obratno. Torej stvari , ki poslabšujejo podnebne
spremembe, ne pa da jih bi reševali, na primer Teš 6, slabšanje javnega prometa in večanje
izpustov, ” je dejala.

“Ena največjih zablod v človeških glavah , tudi naših, je to , da so podnebne spremembe stvar
ministra za okolje. Okoljski minister nima nič s tem, gospodarski minister je tisti , ki ima roko čez
promet, turizem in podobno. Problem naslavljamo povsem narobe rešitve namreč niso na

ministrstvu za okolje, ampak na vseh drugih sektorjih. Ta tema je že zdavnaj presegla
okoljskost, ” je še poudarila.

Deli :

Najbolj brano

Odstranite ta 4 živila

Ugotovite , kaj so ta živila v tej
brezplačni predstavitvi !

Popolna Postava

Več o tem

Oglas

Občinski kadrovski
vrtiljak je tokrat s

položaja odnesel Natašo
Likar

S pomladjo v Portorožu
cveti prenova

V trgovino po hrano, nato
pa nazaj na Hrvaško

Novi kadri novogoriškega
župana
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