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Шестог октобра 2013. у Бајони, неколико дана након објављивања петог извештаја
ИПЦЦ-a о климатским променама у току, 12.000 људи изашло је на улице и тргове
центра града на један дан посвећен вишеструким конкретним алтернативама које
већ постоје за излаз из економске, друштвене, еколошке и климатске кризе. 

 Хиљаду  добровољаца,  излагача  и  удружења  су  дошли  да  открију  шта  се  може
учинити већ данас у свим областима свакодневног живота: пољопривреде и хране,
енергије, становања, транспорта, финансија, потрошње, рада, образовања, итд.

 Претварајући током једног целог дана центар града у "село алтернатива",  тих
хиљаду грађана су не само показали да решења постоје, већ и да она граде угодније,
гостољубивији, брижније, праведније и хуманије друштво.

Тај  дан,  под  називом  "Алтернатиба",  завршио  се  с  декларацијом  преведеном  на
двадесетак  европских  језика,  која  позива  на  одржавање  10,  100,  1000  других
"Алтернатиба"  у  Европи  до  2015,  када  ће  се  конференција  Уједињених  Нација  о
климатским променама одржати у Француској.

Позив да се множе села алтернатива

 "Стефане  Хесел  је  изјавио  да  је  један  од  централних  изазова  нашег  времена
"климатске промене и деградација услед људског деловања током последња три века.
Климатске  промене  се  погоршавају  и  убрзавају,  угрожавајући  најсиромашније  на
планети и, у средњорочној перспективи, услове цивилизованог живота на Земљи."

Сви упозоравајући  знаци су  прешли у  црвено.  Климатски  поремећаји  су  у  порасту,
нарочито  погађају  најсиромашније  популације  са  југа,  али  и  оне  са  севера:  суше,
ширење пустиња, промене годишњих доба, поплаве, олује, тајфуни, шумски пожари,
отапања глечера и ледених санти ... Хоћемо ли остати без реакције? Хоћемо ли и даље
гледати како свет гори?

 Циљ је јасан: радикално смањити емисију гасова који производе ефекат стаклењака,
како  се  не  би  прешао  опасни или  чак  иреверзибилни  праг  отопљења и  климатске
дестабилизације.
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Масиван, бруталан поремећај климатског система у тако кратком времену је невиђени
изазов у историји човечанства.

Али Алтернатиба, тај прекрасни дан, могао би нам очувати наду: решења постоје, она
се већ и спроводе од стране хиљада удружења, локалних заједница, појединаца. Чак
шта  више,  те  алтернативе  стварају  пријатније,  више  пријатељски  расположено,
брижније, праведније и хуманије друштво.

 Сељачка  пољопривреда,  пресељење  економије,  контролисано  управљање
земљиштем и алтернативе доправљања свега друмом, умерена енергетска потрошња,
еколошки  станбени  простор,  овладавање  финансијама,  друштвена  и  еколошка
реконверзија производње, одговорна потрошња, подела рада и богатства, међусобна
испомоћ, смањење и рециклажa отпада, очување заједничких добара као што су воде,
земље и шуме, приказују нам пут ... Борба против климатских промена није спутавање,
него огроман подстицај за изградњу хуманије будућности.

 Нажалост, владе и моћници овога света не следите ове стазе. Међународни преговори
о  клими  споро  напредују  и  на  погрешном  су  путу.  Мултинационалне  компаније  и
економски лобији чини све како се те алтернативе не би примењивале, јер оне доводе
у питање њихове изворе профита и моћи.

 Још  горе,  они  намећу  своја  лажна  решења,  неделотворна  и  опасна:  нуклеарне
централе, биогорива,  ГМО-е, компензационе механизме, финанциализацију природе,
гео-инжењеринг,  итд.  Она  пружају  могућност  за  одржавање  модела  где  север  и
најбогатији  људи  на  планети  пљачкају  природу,  монополишу  богатства  и  пустоше
околину, посебно на југу.

 Учешће  грађана,  мобилизација  и  поновно  преузимање у  руке  наше  будућности  су
неопходни како бисмо постигли противтежу овоме подривању. Ангажованост сваког од
нас,  на коју  је  позивао  тако  снажно Стефане Хесел,  сада  је  приоритет како  би  се
превазишао изазов климатских промена.

 Стабилизација климе ће бити плод наше слоге и наша колективне интелигенције, наше
солидарности и наше жеђи за правдом, наше способности за покретање промена, овде
и сада, за иницирање транзиције без оклевања.

 Крајем  2015.  одрзаће  се  ЦОП21,  то  јест  21.  конференција  УН-а  о  климатским
променама.  Шест  година  након  великог  публицитета  конференције  у  Копенхагену,
ЦОП21 би требао бити једнако медиатизован, а шефови држава су се јавно обавезали
да усвоје нови међународни споразум о борби против климатских промена за период
после  2020.  Година  2020.  је,  према  извештајима  међународне  научне  заједнице,
период у којем наше емисије гасова са ефектом стаклењака морају почети значајно да
опадају ако желимо да се избегне најгоре.

Да та обећања не остану мртво слово на папиру, као што је био случај у Копенхагену,
грађанке и грађани, популација се мора мобилисати и предузети мере да се успоставе
права решења. Тим пре што ће се ЦОП21 одржати у Паризу ... на аеродрому Ле Бурже!

 Мобилизација народа у Француској и Европи о хитним питањима климатских промена
и социјалне правде тако ће учинити да то питање постане од посебног значаја.

 Успех и федеративни карактер Алтернатиба, села алтернативе, омогућен залагањем
свију нас овде у Бајони, показује облике које би ова европска грађанска мобилизација
могла попримити.



Позивамо све градове и подручја у Европи, да припреме са своје стране, и почев од
данас, своја села алтернативе климатским променама и друштвеној и еколошкој кризи.

Не само да треба прозвати лидере по питању драматичних последица непостојања
ефикасног, амбициозног, обавезујућег  и  поштеног  међународног  споразума о  клими,
него и позвати популацију да иницира, без одлагања, социјалну, енергетску и еколошку
транзицију  неопходну  да  се  избегне  дубоки  и  неповратни  поремећај  климатских
механизама.

 Циљ је такође да се уједине све они који на овај или онај начин, алтернативама или
борбама којих су носиоци, помажу, понекад и не знајући, заштити климе. Оно што је
Алтернатиба учинила у Бајони, можемо репродуковати свугде, у различитим облицима.

 Како би цветало десет, сто,  хиљаду Алтернатиба,  ширимо заједно овај  позив.
Удружимо што је већи могући број чинилаца промена за припрему, већ од данас,
села алтернатива која би требала нићи у целој Француској и Европи до ЦОП21 у
Паризу.

 Уједињени и одлучни, можемо добити ову битку на Северу и на Југу, за нас и за
будуће генерације, како бисмо могли рећи, данас, као и сутра, "залагали смо се
док је још било време!"

 

 


