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Moralni imperativ 

“Politika, ki je potrebna za preprečevanje 
podnebne katastrofe, danes ne obstaja. Sistem 
moramo spremeniti, kot da smo v krizi, ravnati 
moramo, kot da želimo ustaviti vojno.” 

Greta Thunberg 
 

 

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-fifteen-year-old-climate-activist-who-is-demanding-a-new-kind-of-politics
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1. Podnebne spremembe kot medgeneracijski problem  



Kaj prinašajo podnebne spremembe? 

● Dvig gladine morja (milijoni živijo ob morju), 
● močnejše suše, poplave, neurja, 
● širjenje tropskih bolezni, 
● smrtne žrtve zaradi vremenskih ekstremov, 
● podnebne begunce – politično nestabilnost, 
● kisanje oceanov,  
● izgube rastlinskih in živalskih vrst. 



Podnebne spremembe vplivajo na ljudi različno 
glede na čas bivanja 

Podnebne spremembe se sčasoma stopnjujejo. 
 
Največja škoda šele prihaja, zato bo prizadela 
današnje mlade in tiste, ki prijajajo za njimi (se še 
niso rodili). 
 
Današnji starejši večine podnebne škode ne bodo 
doživeli. 

 



Podnebne spremembe odpirajo 
znotrajgeneracijska in medgeneracijska 
vprašanja pravičnosti 



 
Pravičnost v času 
 

 

 

Odnosi med deležniki 

 

Znotrajgeneracijski 

razmerje med starostnimi 
skupinami (mladi, srednji, stari) 

 

Medgeneracijski 

sedanjiki - prihodnjiki 

 

Razmerje pravičnosti 

 

Problem vzajemnosti in 
solidarnosti 

 

Vprašanje pravičnosti v odnosu med 
povzročitelji in žrtvami podnebnih 

(ne)ukrepov 

Vzajemnost Obojestranska  Enosmerna 

Odgovornost za 
podnebne spremembe 

Deloma porazdeljena 
(med starimi, srednjimi in mladimi) 

Odgovornosti ne more biti. Prihodnjiki so 
čiste žrtve predhodnih odločitev. 

Razrešitev 
nepravičnosti 

Nova družbena pogodba med 
starostnimi skupinami 

Medgeneracijska moralna zaveza v odnosu 
do prihodnjih ljudi 



Znotrajgeneracijski problem 



Znotrajgeneracijski vidik 

Sedanjo generacijo G2019 sestavljajo:  
G2019 starejši (60+),  
G2019 srednji (30 - 60)  
G2019 mladi (0 - 30) 

 





Kaj podnebne spremembe pomenijo za različne 
generacije znotraj današnje skupnosti G2019? 

G2019 - mladi 
● K podnebnemu problemu niso prispevali; večina podnebne škode je bilo 

zagrešene pred njihovim aktivnim delovanjem.  

● Niso vplivali na oblikovanje škodljivih podnebnih politik. 

● Mladoletni mladi nimajo formalnega političnega vpliva (nimajo volilne 
pravice), niti nimajo ekonomskega vpliva, ker so finančno odvisni od 
staršev ali socialne države.  

● Živeli bodo do leta 2080, na svoji koži lahko doživijo morebitno podnebno 
katastrofo. 

● Nujno ukrepanje za varno podnebnje je v njihovem osebnem in kolektivnem 
ekonomskem interesu. 





G2019 srednji 

● K podnebnemu problemu so pomembno prispevali; velik del podnebne 
škode je storjen v času njihovega aktivnega delovanja. 

● Načeloma imajo vpliv na oblikovanje škodljivih podnebnih politik kot volivci 
in kot potrošniki. 

● Spoznanja podnebne znanosti so jim na voljo več kot desetletje, na voljo so 
jim podnebno različne tehnološke izbire, že desetletja lahko živijo bolj ali 
manj ekološko. 

● Živeli bodo do leta 2050, lahko doživijo hudo podnebno škodo, podnebne 
spremembe jim bodo škodile vsaj posredno (višji davki zaradi kritja 
podnebne škode, podnebni begunci, širjenje tropskih bolezni, itn.)  

● Nujno ukrepanje za varno podnebje je v njihovem osebnem in kolektivnem 
ekonomskem interesu, a financiranje ukrepov tekmuje z drugimi 
pomembnimi področji: zdravstvo, pokojnine, materialno blagostanje, nizki 
davki, dobra cestna infrastruktura.  





G2019 starejši 

● Podnebne spremembe so nastale tekom življenja današnjih najstarejših 
prebivalcev.  

● Velika večina podnebne škode, ki jo danes že čutimo, je bila povzročena po 
letu 1950. Hkrati velja, da se za podnebne spremembe ni vedelo. Znanost 
je nedvoumna šele zadnjih 20 let.  

● Generacija starejših je zgradila večino infrastrukture, ki jo imamo danes za 
samoumevno (telekomunikacije, elektrarne, cestna infrastruktura, socialna 
država). Njihovi izpusti so vgrajeni v življenjski standard vseh nas.  

● Današnji starejši večinoma ne bodo dočakali najbolj uničujočih podnebnih 
sprememb.  

● Nujno ukrepanje za varno podnebje ni v njihovem osebnem in 
ekonomskem interesu, kajti podnebno financiranje odteguje redke finančne 
vire drugim področjem, ki so za starejše ključni: kakovosten zdravstveni 
sistem, pokojninski sistem, (trenutno) materialno blagostanje. 



Nujno podnebno ukrepanje za interese različnih 
generacije pomeni različno 

● G2019 - starejši: predvsem strošek. 
 

● G2019 - srednji: strošek in naložba v 
samozaščito. 
 

● G2019 - mladi: nujen pogoj civiliziranega načina 
življenja. 



Medgeneracijski problem 



Medgeneracijska razmerja 

Povprečna življenjska doba je cca 90 let. Vsakih 30 let (⅓ 
od 90 let) se zamenja ⅓ prebivalstva. 

 
 
 
 
 
 

Leto Ime generacije 

Današnja generacija G2019 

2050 G2050 

2080 G2080 

2110 G2110 



Kaj pomenijo podnebne spremembe za prihodnje 
generacije? 



G2050 

Dve tretjini takrat živečih ljudi ni moglo vplivati na večino 
svetovnih emisij pred letom 2010. Niso krivi za podnebne 
spremembe. Lahko da bodo na točki brez povratka v smeri 
katastrofalnih podnebnih sprememb.  
 
Le tretjina njihove generacije (njihovi starejši, današnji 
srednji) je delno soodgovorna za podnebne spremembe, za 
kar se jim lahko večinska družba oddolži z nižjo solidarnostjo 
glede njihovih generacijskih interesov (npr. zdravstvo, 
pokojnine). G2050 so večinoma žrtve preteklega 
neukrepanja. 



G2080 

Večina ljudi te generacije ni imela nikakršnega vpliva na 
podnebno politiko leta 2019. Niso krivi za podnebne 
spremembe. Lahko da bodo žrtve katastrofalnih podnebnih 
sprememb.  
 
Le tretjina njihove generacije (njihovi starejši, današnji mladi) 
je bila priča zgodovinskemu času, ko so lahko vsaj 
komentirali podnebno politiko, zaradi takratne mladosti pa je 
niso mogli dejavno upravljati. Lahko so le protestirali in 
apelirali na vladajoče, naj ukrepajo. G2080 so žrtve 
preteklega neukrepanja.  



G2110 

Večina ljudi te generacije ni imela nikakršnega vpliva 
na podnebno politiko leta 2019, ker večina takrat - ko 
se je še dalo preprečiti katastrofalne podnebne 
spremembe - ni bila niti rojena.  
 
Niso krivi za podnebne spremembe, so le podnebne 
žrtve. G2080 so žrtve preteklega neukrepanja in bodo 
poznali svet brez podnebnih sprememb le iz 
zgodovinskih zapisov.  



Gn so žrtve preteklega neukrepanja  

Nepovratnost podnebnih sprememb bo zaznamovala 
ogromno prihodnjih generacij. 

Tremmel Chet Joerg,  
(2006), str. 188.  



2. Protesti za medgeneracijski podnebni dogovor 



2. Koga je treba upoštevati pri določanju nujne 
podnebne politike? 

G2019 - štarejši - od ukrepanja nimajo kaj veliko koristi  

G2019 - srednji - ukrepanje je zanje razumno, a trenutno prinaša 
višje stroške 

G2019 - mladi - ukrepanje je nujno, a sami težko prispevajo k 
financiranju ukrepov 

G2050: ukrepanje rešuje njihova življenja in določa življenjske 
možnosti, ki so jim na voljo 

G2080: neukrepanje jim prinaša le škodo in nič koristi. 

G2110: neukrepanje zanje postavlja pod vprašaj možnost 
civiliziranega življenja 

Gn: ? 



Mladi so številčna, ekonomska in politična manjšina 

Vlada in politične stranke upoštevajo volivce in centre 
gospodarske moči. Oboji so povezani z interesi G2019 
starejše in G2019 srednje generacije. 

 
G2019 mlajši in vse prihodnje generacije so politično 
irelevante. G2019 mlajši in prihodnje generacije ne volijo in 
ne morejo sestaviti politične večine. Po načelu en človek - 
en glas, so ti ljudje številčna manjšina. 



 
Vzajemna povezanost generacij 

 
Mladi Srednji Stari 

 
Varno 

podnebje 

 
Poslabšanje opažajao, obeti so 
katastrofalni. Ukrepi so nujni. 

So ga uživali, opažajo 
poslabšanje ukrepe lahko 
omogočijo, moti jih breme 

ukrepanja. 

 
Drugačnega ne 

poznajo. Težave ni. 

Obstoječi 
podnebni 
(ne)ukrepi 

Vodijo v katastrofo. 
Vse generacije naj prispevajo. 

 
So kompromis med stroški in 

lagodjem. 

Ne potrebujejo 
sprememb. Tema ni 

prioriteta. 

 
Šola 

Šolajči / štrajkerji. 
Bodoči zaposleni. Prevzemniki 

družbe in gospodarstva. 

Dobro delovanje šolstva 
zagotavlja generacijo, na katero 
se prenese oblast nad blaginjo 

(pokojnine, socialna država) 
vseh. 

 
 

Nevtralni. 

 
Javno 

zdravstvo 

 
Zaželeno, a ni na vrhu prioritet 

Postaja vse pomembneje. 
Naraščajoče breme zdravstva 

pritiska na davke. 

 
Večina ga nuno 

potrebuje. 

 
Dostojne 
pokojnine 

Tema ni prioriteta. 
Financirali bodo pokojnine starejših 

(srednjih in starih). 

Jih bodo potrebovali. Zdaj jih 
sofinancirajo. 

 

Jih potrebujejo. Vse 
generacije naj 

prispevajo. 
 



Argument za izredno delovanje mladih 

Mladi so številčna, ekonomska in politična manjšina, ki se jo lahko večinsko 
preglasuje.  
 
Interese mladih se tehta naproti interersom drugih interesnih skupin 
(upokojencev, sindikatov, kmetov, tovornjakarjev, avtomobilistov). 
 
Običajna družbeno delovanje mladih je omejeno z manjšinjskostjo in je obsojeno 
na miloščino. 
 
Izredni ukrepi (npr. podnebni štrajk) izražajo nujnost ukrepov za dolgoročno varno 
podnebje na Zemlji. 
 

.: Mladi lahko druge generacije pritegnejo k pogajalski mizi le z izrednimi 
ukrepi (npr. štrajki), ki posegajo v interese drugih generacij (npr. nemoteno 
delovanje sistemov, javno zdravstvo, financiranje prihodnjih pokojnin). 



Sklep  



Prihodnost je odvisna od vseh skupaj 

“Smo v edinstvenem obdobju naše zgodovine. Nikoli prej 
se nismo tako zavedali, kaj delamo našemu planetu. In 
nikoli prej nismo imeli moči, da to spremenimo. Naša 
odgovornost je, da poskrbimo za svoj modri planet. 
Prihodnost človeštva in vseh živih bitij na Zemlji… Je 
odvisna od nas.” 

David Attenborough 
Sinji planet II: Naš sinji planet 

 

 



Sklep 

Podnebne spremembe predstavljajo različne stvari za 
različne starostne skupine in za različne generacije.  
 
Vse starostne skupine morajo razumeti in upoštevati 
interese drugih generacij. 
 
Mladi morajo odločno braniti svoje interese in interese 
prihodnjih generacij. Delovati morajo zase, s tem pa tudi za 
tiste, ki se ne morejo zagovarjati, ker še ne obstajajo. 
 



Politični cilj gibanja 

Potrebna je nova družbena pogodba med 
starostnimi skupinami, ki naj naslovi podnebno 
nepravičnost v odnosu do mladih. 
 
Medgeneracijska podnebna zaveza vsakokratnih 
sedanjikov v odnosu do naslednje in prihodnjih 
generacij je potrebna zaradi moralne odgovornosti do 
prihodnjih ljudi. 



Hvala za pozornost! 
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