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Vsi naj bi se zavedali problematike globalnega segrevanja, tako na državni kot tudi na svetovni 

ravni. Širše gledano je globalno segrevanje resen problem atmosfere in geosfere, ki nas vodi k 

razmišljanju reševanja posledic. Ekologija in varstvo okolja ne poznata državnih meja, zato, če 

bi mi odločali, bi uvedli enake standarde za vse države EU in širše. 

Na prvo mesto postavljamo ozaveščanje ljudi. Se pravi, če bi odločali, bi verjetno imeli veliko 

politično moč - in vsak politik mora imeti tudi občutek do ljudi, za katere je odgovoren. Aktivno 

bi podpirali projekte reciklaže, ponovne uporabe in s tem vplivali na miselnost vseh generacij 

glede pretirane potrošnje. Ukinili bi gospodarsko rast kot večni cilj. 

Če bi mi odločali, bi  uvedli brezplačen javni prevoz v vseh večjih mestih v Slo in tudi v EU. 

Prihajamo namreč iz Nove Gorice, kjer so se občine, kot prve v Sloveniji odločile za brezplačen 

javni mestni prevoz vse z namenom dvigniti kvaliteto zraka in življenja prebivalcev Nove Gorice. 

Posledica je zmanjšanje števila parkirnih mest in polni mestni avtobusi. Ukinili bi e-skiroje in e-

kolesa, ker je večja škoda kot korist v ekološkem in zdravstvenem smislu – globalna 

problematika nemotoričnih in predebelih mladostnikov.  

Človek je skupaj spremenil skoraj dve tretjini Zemljine površine. Zato je nujno potrebna 

vzpostavitev zaščitenih območij tako na kopnem, ne smemo pa pozabiti tudi na vedno bolj 

onesnažena svetovna morja. S tem bi ohranili biodiverziteto.  

Pa še en predlog, ki se nam zdi malo odštekan. Na vsak izdelek bi napisali porabo virtualne 

vode. To je voda, ki jo za izdelavo porabimo, pa ne vemo zanjo. POSLUŠAJTE TO: za  1 kg 

plastike porabimo 85.000 l vode, za eno rezino belega  kruha porabimo 40l vode! 

Če bi mi odločali, bi  morale bogatejše države plačevati nekakšen zeleni davek. Ta denar bi 

bil uporabljen za razvijanje zelene tehnologije (zeleni vodik, sončna energija.) Po našem mnenju 

bi se morali razvijati v smer obnovljivih virov energije, in se čim bolj odmakniti od neobnovljivih 

virov. Tudi Poljska. 

Covid 19 je imel tudi nekaj pozitivnega. V zelo kratkem času smo opazili in nenazadnje tudi 

začutili, kako hitro se narava revitalizira. V Beneško laguno so spet priplavale ribe, troposfera 

se je očistila za cca. 20 %, zmanjšanje odpadkov na obalah oceanov.  

Če citiram predsednico evropske komisije gospo von der Layen: »Povrnitev zdravja naravi je 

ključnega pomena za naše telesno in duševno počutje. Narava je tudi naš največji zaveznik v 

boju proti podnebnim spremembam in izbruhom bolezni.« 

Samo malo politične volje je potrebno in bo naš planet in mi vsi ponovno dihali s polnimi pljuči. 

In za konec, če bi mi odločali, bi moral vsak posameznik posaditi vsaj eno drevo v svojem 

življenju. 

 

 


