VABLJENI, S SPOŠTOVANJEM.

46/2019 e-novica ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri
delu:

Podnebni štrajk,
petek, 27. 9. 2019, ob 11.55

17. september 2019

Spoštovani!
V naši e-novici št. 45/2019 z dne 16. 9. 2019 smo vas obvestili, da
sindikati Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpiramo
shod »Podnebni štrajk 27. 9. 2019« ter prizadevanja mladih, ki se
borijo za pravičnejši, socialnejši in okolju prijaznejši svet za vse.
Prihodnost planeta je na kocki, mladi pa nam dajejo upanje in nas
opominjajo, da se je potrebno za pravice organizirati in boriti.
Tako izražamo podporo aktivnim mladim in gibanju Mladi za
podnebno pravičnost. Njihove zahteve najdete na tej povezavi.
Svobodni sindikati pozivamo delavke in delavce ter sindikate, da
se shoda udeležijo. Na delovnih mestih naj tudi 27. 9. 2019
organizirajo različne aktivnosti, s čimer bodo delavke in delavce
ter delodajalce ozaveščali o tej tematiki.
Osrednji shod »Podnebni štrajk« bo v Ljubljani na Trgu republike
27. 9. 2019 ob 11.55.
Ne bo pa to edini shod Podnebnega štrajka. Na isti dan in ob isti
uri bodo še najmanj v Brežicah, Kopru, Mariboru, Novi Gorici,
Novem mestu, Litiji in Ormožu. Kje točno v teh mestih bodo 27. 9.
2019 ti shodi, lahko povprašate njihove organizatorje, ki jih
najdete na tej povezavi.
Slovenski Podnebni štrajk se vključuje v Globalni podnebni štrajk,
ki bo po vsem svetu potekal od 20. do 27. 9. 2019. Glej v
angleščini informacijo o globalnem Podnebnem štrajku (Global
Climate Strike 20-27 september 2019) na tej povezavi.
Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres bo 23. 9.

2019 v New Yorku gostitelj svetovnega Akcijskega podnebnega
vrha (Climate Action Summit, 23 September 2019), na katerem se naj
bi svetovni voditelji dogovorili, kako uresničiti Pariški podnebni
sporazum (v slovenščini ga lahko preberete na tej povezavi).
Takole so Združeni narodi utemeljili potrebo po takojšnji
podnebni akciji: »Globalne emisije toplogrednih plinov dosegajo
rekordne vrednosti in videti ni nobene izboljšave. Zadnja štiri
leta so bila rekordno vroča. Zimske temperature na Arktiki so se
od leta 1990 dvignile za 3˚C. Gladina morij se dviga, koralni
grebeni izumirajo, postajamo priča spremembam podnebja, ki
ogrožajo zdravje zaradi onesnaženosti zraka, vročinskih valov in
povečanega tveganja za pomanjkanje hrane. Učinki podnebnih
sprememb se občutijo povsod in z zelo stvarnimi posledicami na
življenje ljudi. Podnebne spremembe slabšajo rezultate
nacionalnih gospodarstev in njihova cena bo v prihodnosti še
višja kot danes. Toda širi se zavest o obstoječih in dosegljivih
prilagoditvah za preskok v čistejša in bolj odporna
gospodarstva. Zadnja analiza kaže, da če ukrepamo takoj, lahko
v 12 letih zmanjšamo emisije ogljika ter znižamo rast povprečne
globalne temperature glede na tisto v predindustrijski dobi za
manj kot 2˚C oziroma po zadnjih znanstvenih ugotovitvah celo
za manj kot 1,5˚C. Na srečo imamo Pariški sporazum – to je
vizionarski uresničljiv napreden okvir za delovanje, ki natančno
določa, kaj je treba storiti, da se ne le prekine kvarjenje podnebja
ampak celo povrne prejšnje stanje. Toda sporazum sam po sebi
ni dovolj, če mu ne sledi akcija. Generalni sekretar Združenih
narodov António Guterres je 23. 9. 2019 v New York povabil vse
svetovne voditelje, da jim predlaga trdne in stvarne načrte za
izboljšanje tistega, kar so sami na nacionalni ravni sklenili storiti
do leta 2020, da bi v naslednjem desetletju za 45 % zmanjšali

emisije toplogrednih plinov ter da bi dosegli do leta 2050 neto
ničelne emisije.«
Vabljeni na dogodke Podnebnega štrajka po vsej Sloveniji v petek,
27. septembra 2019 ob 11.55! Pokažimo, da nam ni vseeno!
Srečno in varno!

STROKOVNA SLUŽBA ZSSS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:
Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu
Katja Gorišek, svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu
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