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Šī gada oktobrī skolu jaunieši tika aicināti piedalīties konkursā “Klimata
vēstnieki” un sagatavot uzrunu lēmumu pieņēmējiem - Parīzes klimata
konferences dalībniekiem, kā arī plašākai sabiedrībai. Uzrunās ir pausta
jauniešu nostāja par nepieciešamību nekavējoties rīkoties klimata
pārmaiņu mazināšanai.
Piektdien, 27.novembrī, uzrunājot delegāciju, un pārējos klausītājus,
Elvita Alksne no Valmieras Viestura vidusskolas uzsvēra, ka klimata
pārmaiņas ir mūsu visu pirmā prioritāte; Zvejniekciema
vidusskolas skolniece Līga Vilcāne aicināja nebaidīties no pārmaiņām un
domāt par mūsu visu nākotni. Patēriņa tēmai savā uzrunā pievērsās
Kerija Zotova no Slokas pmaatskolas: “Pārmaiņas izraisa fosilā kurināmā
izmantošana, automašīnas un lidmašīnas, rūpnīcas, kas ražo veikalos
nopērkamās preces. Tāpēc mums par klimata pārmaiņu draudiem
vajadzētu informēt un izglītot sabiedrību. Mēs nevaram novērst vulkānu
izvirdumu, bet varam novērst cilvēka darbības ietekmi. Jāpadomā par
savām rīcībām. Pirms iepirkšanās apdomāt, ko pērkam veikalos, kā
pārvietojamies, kā taupām elektrību, siltumu un ūdeni.”
Latvijas delegāciju pārstāvēt bija ieradušies Ilze Prūse, Elīna Baltroka un
Gustavs Gudzuks (VARAM Klimata pārmaiņu departaments).
Klimata pārmaiņu departamenta nostāju pauda direktore Ilze Prūse,
vairākkārt uzsverot, cik svarīgi ir izrādīt iniciatīvu: “Sabiedrībai ir stingri
jāiestājas par savu pozīciju un jāietekmē likumdevēji”. I.Prūse arī atzina,
ka Latvijai ir grūti izdarīt kritisko lēmumu un pāriet uz oglekļa mazietilpīgu
attīstību, jo IKP un patēriņa pieaugums iet roku rokā ar emisiju
pieaugumu, kā arī atgādināja, ka Latvijai vēl ir atļauts CO2 izmešu
pieaugums līdz 2020. gadam.
Savukār E.Baltroka norādīja, ka situācija nebūt nav tik pārāk drūma un
valstis dod savu ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, kā arī
Francijas COP21 prezidentūra ir aktīvi iesaistījusi nevalstisko organizāciju
pārstāvjus.
Jauniešu aicinājumus pavadīja arī pēdējie ceļavārdi pirms došanās uz
COP21 no vides nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Artūrs Jansons (homo ecos: ) savu uzrunu sāka ar vārdiem: “Glābsim
nevis planētu, bet sevi, jo planēta ir pastāvējusi miljardiem gadu arī bez

cilvēces.” Mums jāpamodina Latvijas sabiedrība, jārada cilvēkos izpratne
par to, ka mēs nedzīvojam noslēgtā pasaulē, un jāpalīdz saskatīt globālās
sakarības, kuras katrs varam ietekmēt ar savām ikdienas izvēlēm.
Maināmies sākot ar sevi – katrs no mums piedalās klimata pārmaiņu
ietekmēšanā iepērkoties un patērējot resursus vairāk vai mazāk atbildīgā
veidā. Viena no klimata pārmaiņu sekām, ko izjūtam jau šobrīd ir klimata
bēgļi – cilvēki ir spiesti pamest savas mājas, jo liela sausuma vai citu
klimatisku pārmaiņu rezultātā vairs nespēj pilnvērtīgi dzīvot un uzturēt
savas ģimenes, turklāt, situācija tikai pasliktināsies, ja netiks pieņemti
lēmumi par tūlītēju darbību, stāsta A. Jansons.
Savukārt Jānis Ulme (Zemes draugi) atgādināja par notikumiem sešus
gadus atpakaļ – kad par klimata pārmaiņu mazināšanu bija jāvienojas
iepriekšējā konferencē Kopenhāgenā: “tas bija pēdējais brīdis, kad rīcības
plānam bija jākļūst skaidram. Jāvienojas bija jau sen, un viss, kas noticis
pēc tam, ir nozagti gadi no mūsu nākotnes – atlikums, kas paliek pāri,
pretnostatot vides aizsardzību ekonomiskajām interesēm.” J. Ulme
aicināja delegācijas pārstāvjus izvēlēties nevis politkorektus kritērijus, bet
tādus, ko atzīst sabiedriskās organizācijas un cīnīties par taisnīgu klimata
līgumu.
Šobrīd pasaules līderi tiekas Parīzē, lai vienotos par globālu un saistošu
līgumu un pieņemtu izšķirošos lēmumus klimata pārmaiņu mazināšanā.
Īstermiņa domāšana un nespēja vienoties var neļaut pieņemt rīcības
klimata pārmaiņu mazināšanai, kuras jau vairākas desmitgades pieprasa
klimata zinātnieki. Tas var novest pie neatgriezeniskām klimata
pārmaiņām, kas neprognozējamā veidā ietekmēs mūsu planētu.
Pasākumu Latvijā organizēja biedrība Zemes draugi sadarbībā ar Vides
izglītības fondu un tas tika īstenots starptautiskā projekta Ilgtspējības
skola ietvaros. Projekts tiek finansēts kā daļa no ES programmas
Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai. Tas mums ļauj īstenot
neformālās izglītības aktivitātes 20 ES dalībvastīs, lai to pilsoņu vidū
attīstītu kritisku izpratni un sekmētu apzinātu rīcību attiecībā uz
svarīgākajām attīstības, vides un sociālā taisnīguma problēmām, ar
kurām šobrīd saskaras cilvēki un visa pasaule.
Klimata sarunu gaitai iespējams sekot tiešsaistē šeit , bet apkopojumus
par sarunu procesu lasīt šeit.
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