Klimatické vysvedčenie
1) Verím, že slovenská vláda bojuje s klimatickými problémami a neskrýva sa len za krásne frázy.
Pri tejto príležitosti sa v meste Glasgow konala konferencia, ktorej cieľom bolo zintenzívniť
naše úsilie znížiť emisie a zmierniť následky klimatickej krízy. Prezidentka našej krajiny na
konferencii povedala: „Som rada, že ako Eúropska únia robíme to, čo je potrebné: do roku
2030 znížime emisie o najmenej 55 percent, do roku 2050 sa staneme prvým klimaticky
neutrálnym kontinentom a budeme pomáhať rozvojovým krajinám robiť to isté.“

Preto sa mladí ľudia čoraz viac zaujímajú o klimatické zmeny, takže orgány by sa mali snažiť
uspokojiť tieto žiadosti o informácie. Spoločnosť už nedovolí obmedzovať sa na prázdne
frázy, spoločnosť potrebuje konkrétne informácie a konkrétne činy. Ohodnotila by som to
známkou 3.
2) Tento bod by som ohodnotila známkou 4. Pretože už teraz bez nejakých veľkých investícií do
ochrany klímy, vyššie ceny v obchodoch pociťujú bezpochyby všetci. Časť domácností si ale
podľa expertov a expertiek s takýmto zdražovaním dokáže poradiť. Zároveň je tu skupina

približne 800-tisíc ľudí žijúcich v riziku chudoby, ktorých zdražovanie môže aj existenčne
ohroziť. Najohrozenejšími spomedzi nich sú jednorodičovské domácnosti, rodiny s troma
a viac deťmi a seniori a seniorky nad 65 rokov. Najmä tí, ktorí žijú sami. Konkrétnym riešením
by bolo zvýšenie príspevku na bývanie a jeho rozšírenie na väčší okruh ľudí. Nielen pre ľudí
v hmotnej núdzi, ale aj tých, ktorí sú chudobní, hoci majú prijem z práce či z dôchodku.
Osobitne sa treba zaoberať fenoménom energetickej chudoby a hľadať riešenia pre ľudí,
ktorí podstatnú časť svojho príjmu musia použiť na výdavky spojené s bývaní – energie, plyn
a voda.
Myslím si, že vláda by mala venovať osobitnú pozornosť problémom týchto zraniteľných
skupín obyvateľstva. Domnievam sa, že v tomto smere sa nerobí dosť a mali by sa využiť
všetky možné rezervy, aby sa títo ľudia cítili chránení. Možno by niektoré z týchto nákladov
mohli prevziať veľké korporácie a vlády by na tento účel mohli poskytnúť viac dotácií z
rezervných fondov.

3) Zvyčajne sa na tlačovej konferencii účastníci týchto stretnutí obmedzujú na všeobecné frázy.
Ak chcú aktivisti a občania získať podrobnejšie informácie z kvantitatívneho hľadiska, musia
si ich vyhľadať sami pomocou dodatočných zdrojov. Preto politikom navrhujem, aby
zverejňovali úplné správy s uvedením množstva emisií do atmosféry, percentuálnych zmien
ukazovateľov, rýchlosti zmien dôležitých veličín. Hodnotím známkou 4.
Chcela by som tiež vidieť vedecké práce v tejto oblasti vo verejnej sfére, aby vedci z rôznych
krajín mohli využiť výskum svojich kolegov a prispieť vlastným príspevkom. Takže vedecká
práca bude efektívnejšia.
4) Myslím si, že prechod na zelené hospodárstvo je dlhý a veľmi nákladný proces.
Vyžaduje si to nielen veľké finančné investície, ale aj vedeckú prácu, politickú vôľu,
uvedomelosť celej spoločnosti, veľkú investíciu času. Napriek tomu som presvedčená, že
zdroje vyčlenené na ekologické hospodárstvo sa v budúcnosti mnohonásobne vrátia.
Podľa môjho názoru nie je možné míňať príliš veľa na zelenú ekonomiku.
Samozrejme, musíme míňať zdroje čo najefektívnejšie. Za tejto podmienky investície do
zelenej ekonomiky zabezpečíme nielen lacnejšiu energiu, ale aj zamestnanosť pre
obyvateľstvo. Hodnotím známkou 3.
5) Vláda by podľa mňa mala výraznejšie tlačiť na podniky, ktoré znečisťujú životné prostredie a
vedú v emisiách metánu a CO2. Nie vždy je možné dostatočne ovplyvniť porušovateľov,
najmä ak majú blízko k politickým elitám. Ale musíme sa o to snažiť zo všetkých síl, aby sa
veľký biznis a politika oddelili. Podľa mňa je dôležitá rovnováha medzi politickými silami,
ekonomickým blokom a vedeckým výskumom. Najdôležitejšou súčasťou tejto bilancie je
neustála verejná kontrola, ktorá by mala zabezpečiť transparentnosť, pokrok a dosahovanie
konkrétnych výsledkov. Hodnotím známkou 3.
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