DELAVNICE: KAMPANIJA PROTI PODNEBJU, 1. AV

POVZETEK
Globalno segrevanje je ţe desetletja velik problem. Številni znanstveniki z različnih področij
nas na to ţe ves čas opozarjajo. Menimo, da v svojih prizadevanjih za ozaveščenost ljudi
niso najbolj uspešni.
Ob tem se nam pojavlja vprašanje, zakaj ne.
Problematiko je osvetlil tudi ogled današnjega dokumentarca Kampanja proti podnebju, ki
smo si ga ogledali v sklopu Interesnih dejavnosti Ustavimo globalno segrevanje.
Dojele smo, da so veliko bolj prepričljivi, kot znanost sama, vplivni ljudje, spretni
komunikatorji, ki zastopajo močne gospodarske druţbe, v ţelji zaščititi ali celo povečati
kapital.
Vplivne gospodarske druţbe s področja naftne industrije vlagajo denar celo v univerze z
namenom ‘vzgajati in izobraţevati’ bodoče rodove, da bi s tem zaščitili svoje interese.
Kaj lahko storim jaz kot posameznica?
Ko se enkrat zavem problema, lahko s svojim odgovornim ravnanjem v vsakodnevnem
ţivljenju prispevam k zmanjševanju ogljičnega odtisa:
- uporabljam javni prevoz,
- ločujem odpadke,
- skrbno ravnam s pitno vodo,
- kupujem/podpiram lokalno pridelano hrano ali pa jo sama pridelujem,
- uporabljam reciklirno embalaţo,
- ne kupujem/kopičim izdelkov, ki jih nujno ne potrebujem,
- racionalno ravnam s hrano (je ne zavrţem),
- odločam se za ponovno uporabo izdelkov, aparatov ne kupujem novih, kadar to ni
nujno potrebno,
- skrbim za ohranitev narave in zelenega okolja, posadim drevo.

Posledice globalnega segrevanja čutimo same, kaţejo se v toplejšiš poletjih, milejših zimah
brez sneţnih padavin, neurja, poplave, suše, teţave s preskrbo vode, teţave s pridelavo
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hrane, širjenje puščav, taljenje ledenikov, izumiranje ţivalskih in rastlinskih vrst, velika
onesnaţenost oceanov in drugih voda…
V takšni prihodnosti ne ţelim ţiveti.
Samo s skupnimi močmi in prizadevanji vseh ljudi, od politikov, gospodarstvenikov in tudi
navadnih potrošnikov, lahko ustavimo ali vsaj omilimo globalno segrevanje in njegove
posledice.
Pomembno vlogo pri ozaveščanju za okoljske spremembe imajo izobraţevalne ustanove
na vseh nivojih.
Ţelimo si, da bi se naučili razlikovati verodostojne informacije od zavajajočih.

