Nadomestitev razvojne paradigme diktata stalne rasti, ki terja večno rast črpanja virov,
proizvodnje in potrošnje, s paradigmo družbene blaginje, ki bo zasledovala cilje dobrobiti človeka in
varovanja okolja, je družbeno politična prioriteta današnjega časa.
Slovenija kljub svoji majhnosti lahko igra pomembno vlogo tudi v mednarodnih političnih procesih.
Kot suverena država in kot članica Evropske unije si mora aktivno prizadevati za skladen nabor
politik, ki bo podpiral nov gospodarski model, temelječ na ekonomski demokraciji, lokalnem
razvoju in na skupnostnem upravljanju virov na vzdržen ter sonaraven način, in bo vodil v celovito
ter trajno blaginjo za vse. Ob tem pa mora izkazati zgodovinsko odgovornost do ekonomsko
šibkejših, prihodnjih generacij in planetarnih sobitij.

Pred vrhom OZN o beguncih in migrantih, ki bo v New Yorku 19. septembra,
zasedanjem trgovinskih ministrov držav članic EU, ki bo v Bratislavi 23. septembra ter
ob sprejemanju podnebno-energetske zakonodaje do 2030

Vlado Republike Slovenije pozivamo, naj:
- se na Vrhu OZN o množičnih selitvah migrantov in beguncev zavzame za čimprejšnjo
opredelitev statusa okoljskega migranta, na osnovi katerega bo mednarodnopravna
zaščita zagotovljena osebam, ki jih prizadenejo spremembe v okolju.
Sodobne okoljske migracije so predvsem posledica človekovih dejavnosti oz. uveljavljenega modela
ekonomskega razvoja in upravljanja z naravnimi viri, ki negativno vplivata na okolje ter vodita v podnebne
spremembe in degradacijo okolja. Slovenija je del razvitega sveta, ki k temu prispeva največji delež.

- na neformalnem zasedanju trgovinskih ministrov EU zavrne predlog o podpisu, sklenitvi
in začasni rabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med Evropsko Unijo
in Kanado (CETA).
Pravila sporazuma CETA so v neposrednem nasprotju s politikami, katerih namen je varovanje okolja ter boj
proti podnebnim spremembam. Sporazum CETA pomeni pospešek obstoječemu ekonomskemu modelu, ki terja
večno rast črpanja virov, proizvodnje in potrošnje ter vodi v degradacijo okolja in s tem povezano razseljevanje
ter migracije.

- prekine z držo izmikanja in odlašanja v procesih sprejemanja nacionalne in evropske
podnebno-energetske zakonodaje ter proaktivno sprejme potrebne ukrepe za blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje skladno z dognanji podnebne znanosti. Zaradi
zgodovinske odgovornosti naj tudi podpre države, ki za takšne ukrepe nimajo zadostnih
sredstev in jih posledice podnebnih sprememb najbolj ogrožajo.
Na ta način naj Sloveniji omogoči, da poveča svoje razvojne priložnosti, hkrati pa pridobi mednarodni ugled kot
zanesljiva in dosledna članica globalne skupnosti.

V imenu Mreže Plan B za Slovenijo – mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj,
Gaja Brecelj, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj
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Projekt Okoljske migracije in okoljski begunci izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in sofinancira Urad
Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin,
beguncev in migrantov. Vsebine izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade RS.

