Prosba o ukončení spalování fosilních paliv
Vážený ( jméno ministra )
Jsme studenti prvního ročníku Střední školy zemědělské a přírodovědné
v Rožnově pod Radhoštěm, oboru Ekologie a životní prostředí. Sledujeme se svými
spolužáky debatu o datu tzv. uhelného,, phaseoutu ". Jsme rádi, že i díky Vám vláda
neschválila termín ukončení spalování uhlí do roku 2038, ale navrhla dřívější termín
2033. I mi chceme být jednou rodiči a máme strach přivést děti do takového světa.
Klimatická krize už teď ovlivňuje náš život. Náš spolužák jako malé dítě ještě za
domem boboval. Poslední roky už na kopci za jeho domem žádné děti nejsou.
Nemají sníh. V Beskydech a ve Vsetínských vrších jsou holé kopce. Smrkové lesy
jsou prakticky vykáceny. Když jede na kole na Lázy, už není chráněn před sluncem.
V létě je koryto řeky Bečvy na některých místech skoro vyschlé. Byl zvyklý v jeho
okolí na malé potoky, zůstaly po nich jen suchá koryta. Jaký svět budou mít naše
děti? Jak se bude žít na planetě Zemi za několik desítek let?
Chtěli bychom, aby naše děti vyrůstaly v klidném, zdravém a bezpečném
prostředí. Chtěly bychom, aby měly kde žít, aby měly dostatek potravy a vody. Aby
nemusely vést válku o tyto základní jistoty, které mi ještě máme! Když čteme
předpovědi vědců a různých odborníků, co by se mohlo stát za pár desítek let,
jestliže jako lidstvo razantně nezměníme své chování, připadáme si jako ve fantasy
románech Martina Vopěnky, které tak rád čte náš spolužák. Nepřáli bychom si, aby
se staly realitou pro budoucí generace – pro naše děti, děti jejich dětí. Chování
mnoha vlád a politiků států tomu ale nasvědčuje.
Fascinuje nás, jak si příroda dokáže poradit s každou nerovnováhou – od
plastového sáčku po vrak lodi. Vždycky se snaží vyčistit se, udržet. A my jí v tom
moc nepomáháme. Házíme jí klacky pod nohy a pak se divíme, že se brání.
Přicházejí nemoci, škůdci, přírodní katastrofy. Co kdybychom jsme naší Zemi také
jednou pomohli? Opravili její součástky, uvedli ji do pohybu, do správného režimu?
Dlužíme jí to. Emise a přehřívání planety můžeme zmírnit, když co nejdříve
zastavíme spalování fosilních paliv. My navrhujeme rok ukončení 2030, protože si
myslíme, že v klimatické krizi vedeme závod a válku především s časem. Nemáme
čas, pokud se jako lidstvo chceme zachovat. Je naší povinností jednat. My, jako
občané této republiky a obyvatelé Země o to žádáme, a prosíme za to.
Děkujeme za Váš čas a za odpověď.
S pozdravem
1.B SŠ Rožnov pod Radhoštěm

