
APEL DLA KLIMATU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU!

W imię zasady MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE apelujemy więc do WAS –

polskich decydentów, polityków, parlamentarzystów i przedstawicieli władz lokalnych! Do osób

wpływających na kształt rozwiązań prawnych! Czas na zastanawianie się i zwlekanie z odważnymi

decyzjami się skończył! Waszym obowiązkiem jest prowadzenie polityki nie tylko w trosce o Was, tu i

teraz, ale również w trosce o NAS – przyszłych pokoleń! I to na całym świecie!

Działania dla klimatu, a przede wszystkim odejście od spalania paliw kopalnych powinny stać

się priorytetem w programach politycznych wszystkich ugrupowań w Polsce. Domagamy się polskiej

energetyki wolnej od węgla i gazu ziemnego do najpóźniej 2050 roku! Zaniechania w tym zakresie

prowadzą do katastrofy klimatycznej, której drastyczne skutki będą odczuwać dzisiejsi uczniowie

szkół. Wołamy o ratunek!!! Dla siebie, naszych dzieci i rówieśników z całej globalnej wioski.

Czas na jak najszybsze, odważne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju! Postawmy człowieka

przed zyskiem. Zapewnijmy godne warunki życia dla wszystkich.

Prace Komisji Europejskiej w sprawie większej odpowiedzialności producentów tekstyliów

mają rozpocząć się już za kilka dni. Na forum Parlamentu Europejskiego prowadzona jest już od

dłuższego czasu debata na temat prawa dotyczącego zrównoważonych tekstyliów oraz

przeciwdziałania wylesianiu. W tej debacie, która następnie przeniesiona będzie do parlamentu

krajowego nie może zabraknąć głosów poparcia reprezentantów naszego kraju i naszych społeczności.

Apelujemy o poparcie dla przepisów prawa gwarantujących redukcję śladu węglowego, o wsparcie

nowej strategii unijnej dla sektora tekstylnego i promowanie tej strategii w kraju. Domagamy się z

jednej strony większej odpowiedzialności, większych obostrzeń dla branży tekstylnej, a z drugiej

strony jak najszybszego ustanowienia selektywnej zbiórki tekstyliów w naszym kraju.

Apelujemy o wprowadzenie polityki eliminującej wyzysk pracowników, zwłaszcza dzieci w

krajach Globalnego Południa. Wzywamy do wspierania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju

w Parlamencie Europejskim i polskim Sejmie. Apelujemy o większą wrażliwość i nie korzystanie z

towarów i usług tworzonych z naruszeniem praw człowieka przez władze lokalne, o odważne

działanie w trosce o drugiego człowieka i środowisko naturalne!

Uczniowie i nauczyciele VI LO w Gdańsku



Wyobraźmy sobie Polskę, w której huragany regularnie niszczą hektary lasów, miasta

zalewane są przez gigantyczne ulewy, a nasze ulubione lokalne warzywa i owoce są potwornie drogie

ze względu na susze pustoszące uprawy. Wyobraźmy sobie, że jednocześnie podniesiony poziom

wody w morzach zalewa północne miejscowości Polski, zalewa Szczecin, Półwysep Helski, całe

Żuławy i najstarsze, najcenniejsze części Gdańska. Wyobraźmy sobie, że gdańska Starówka przez

naszą opieszałość znika pod wodą… w tym nasza ponad stuletnia szkoła…

To wizja przyszłości, która przestaje być tylko mroczną fikcją. To wizja, która z każdym rokiem

nicnierobienia staje się bardziej prawdopodobna. Temperatura na świecie rośnie, poziom wód wzrasta.

Z kryzysem klimatycznym mamy do czynienia już teraz. I oczywiście nie tylko w Polsce!

Na całym świecie w wyniku katastrof wywołanych przez zmianę klimatu giną lub cierpią ludzie,

wymierają gatunki roślin i zwierząt, znikają całe ekosystemy. Naukowcy mówią wyraźnie: jesteśmy

ostatnim pokoleniem, które może uchronić świat przed katastrofą. Drugiej szansy nie dostaniemy.

My – uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego chcemy walczyć jednak nie tylko o

bezpieczeństwo klimatyczne. Już od lat włączamy się w różnorodne działania na rzecz

zrównoważonego rozwoju. Szereg spotkań i warsztatów otworzył nam oczy na problemy związane np.

z branżą tekstylną. Frustrującym jest fakt, że niezrównoważona produkcja tekstyliów doprowadza

obecnie do gigantycznego zanieczyszczenia wód, ogromnej wycinki lasów, degradacji ekosystemów, a

także zwiększonej emisji gazów cieplarnianych. Nie chcemy tego! Nie chcemy być modni kosztem

naszej planety!

VI Liceum Ogólnokształcące, jako pierwsza szkoła w Gdańsku uzyskało tytuł Szkoły

Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu. Ten tytuł to wielki zaszczyt, ale przede wszystkim wielkie

zobowiązanie. Zobowiązuje nas on do tego, byśmy nie zapomnieli o naszych kolegach i koleżankach

w Krajach Globalnego Południa. To oni, bowiem swą ciężką, niewolniczą pracą zapewniają nam

wygodne, komfortowe życie tu – w bogatej Europie. To dla nas krępujące i wstydliwe. I głęboko

niesprawiedliwe! Nie możemy przejść koło tego obojętnie!


