Vážené účastníčky a vážení účastníci,
vážení prítomní,
Máte za sebou päť dní, ktoré ste strávili v Letnej škole
klimatických lídrov. Verím, že atraktívny a pestrý
program naplnil vaše očakávania. Že vám škola dala
veľa nielen poznatkov a informácií, ale že posilnila
vašu motiváciu a chuť venovať sa problému
klimatickej zmeny, snahe spomaliť tento proces a
vyrovnať
sa
s jeho dôsledkami.
Ak má byť toto naše úsilie úspešné, potom musí byť
jeho súčasťou aj zrozumiteľná komunikácia s
verejnosťou. Mnohé kroky, ako napríklad postupné
obmedzovanie fosílnych palív a dosiahnutie
klimatickej neutrality, sa odvíjajú od politických
rozhodnutí
–
a teda pre ne treba získať podporu občanov.
Charakteristickou črtou klimatickej zmeny je fakt, že
na jednej strane postupuje rýchlo, dokonca sa jej
tempo počas posledných rokov výrazne zvýšilo. Na
druhej strane jej najvážnejšie následky doľahnú v
plnej miere na ďalšie generácie. Myslieť na to
a predovšetkým konať však musíme už dnes. A
rovnako už dnes musíme upozorňovať na vážnosť
situácie.
Informácia, že sa priemerná globálna teplota našej
planéty zvýšila o viac než jeden stupeň Celzia,
napríklad nemusí sama o sebe pre laika vyznievať

dramaticky. Podobne ani fakt, že na Slovensku
vzrástla priemerná teplota za posledné desaťročia o
dva stupne. Niekedy takéto skutočnosti vedú k
mylným a zľahčujúcim záverom – napríklad, že
klimatická zmena znamená len to, že v našich
končinách bude prevládať príjemné stredomorské
podnebie, ktoré ľudia poznajú z letných dovoleniek.
Reálnym a hmatateľným prejavom klimatickej zmeny
sú však také javy ako napríklad tohtoročné obrovské
sucho, ktoré sa nepochybne podpíše pod nižšiu úrodu
poľnohospodárskych plodín a zrejme aj pod ďalšie
zdražovanie základných potravín. To sú dopady,
ktorým už rozumie každý.
Chápanie problému klimatickej zmeny si tiež žiada
aspoň minimálnu zorientovanosť v prírodných
vedách,
ba aj v matematike a štatistike. Teda mieru poznania,
ktorú odborníci nazývajú termínom „klimatická
gramotnosť“. Verím, že tak ako sa téma klimatickej
zmeny dostáva do centra politickej diskusie,
predovšetkým vo vyspelých krajinách ako je
napríklad Nemecko, (ale pomaly aj u nás), stane sa tiež
súčasťou vzdelávacieho systému.
Napokon dnes vidíme, že snaha znižovať závislosť od
fosílnych palív môže mať aj ďalšie rozmery – nielen
ekologický a klimatický, ale aj ekonomický a
bezpečnostný.
Verím, vážení absolventi letnej školy, že naliehavosť
problému klimatickej zmeny vnímate ako výzvu. Ako

príležitosť venovať tejto téme svoje sily, čas a energiu,
skrátka stať sa ozajstnými klimatickými lídrami. Ako
ste mali možnosť vidieť a zažiť, existuje množstvo
profesií a odborností, ktoré sú s témou klimatickej
zmeny úzko previazané – či už ide o úspory energie,
progresívne energetické aj architektonické riešenia,
urbanizmus, inteligentné budovy,
cirkulárnu
ekonomiku
či
prechod
k
bezuhlíkovému
hospodárstvu.
Všetky odvetvia spája však zodpovednosť za náš ďalší
osud, za našu budúcnosť, a tiež budúcnosť ďalších
generácií. Nezabúdajme, že obrysy tejto budúcnosti
formujeme už teraz. Som rada, že práve vy s vaším
hodnotovým nastavením sa v tomto procese hlásite
o slovo.

