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KONTEKST
Vseevropska kampanja »End Climate Change, Start Climate
of Change« (Ustavimo podnebne spremembe, uveljavimo
podnebje sprememb) projekta #ClimateOfChange, ki ga
financira Evropska komisija, si prizadeva, da bi mladi Evropejci
razumeli zapletene povezave med podnebnimi spremembami
in migracijami. V zvezi s kampanjo www.climateofchange.info
je bila med mladimi (od 15 do 35 let) izvedena raziskava v 23
evropskih državah. Med 29. oktobrom in 19. novembrom 2020
so skupaj anketirali 22.377 udeležencev iz 23 držav.

Kako zaskrbljeni so mladi v Sloveniji
zaradi podnebnih sprememb?
SI

25 %

31 %

EU23

11 %

Zelo zaskrbljeni

15 %

Izjemno zaskrbljeni

Mnenja o najresnejših težavah,
s katerimi se spoprijema svet

PRIČAKOVANJA V ZVEZI Z VLADNIMI UKREPI
Kaj si mladi mislijo, če vlada ne ukrepa v zvezi
s podnebnimi spremembami?

51 %

40 %

36 %

Degradacija okolja

Revščina in lakota

Podnebne spremembe
in dogodki, kot so suše,
poplave in požari

ALI MLADI POVEZUJEJO PODNEBNE
SPREMEMBE Z MIGRACIJAMI?
Kateri so najpomembnejši razlogi za
migracije v Slovenijo?

69 %

To je dolgoročno slabo
za gospodarstvo

31 %

To je dolgoročno dobro
za gospodarstvo

Katere države bi morale narediti največ za
ukrepanje proti podnebnim spremembam?
SI

46 %
Vojna in vojaško
nasilje

42 %

37 % 43 %

Gospodarsko razvitejše bogate države

14 %

7%

Gospodarsko manj razvite revne države
Odgovornost bi morale nositi tako bogate kot revne države

Politično preganjanje Podnebne spremembe,
in diskriminacija, na
ki povzročajo skrajne
primer zaradi rase, vere, vremenske in okoljske
političnega prepričanja itd.
spremembe

Ne vem/Nobena, saj za to niso odgovorne države

Koliko so mladi že slišali o izrazu »podnebni migranti«?
SI

Zelo veliko/
razmeroma veliko

EU23

25 % 32 %

SI

Bolj malo/
nič

Ali bi podnebni migranti morali imeti enako pravno zaščito
kakor ljudje, ki bežijo pred vojno ali preganjanjem?
Podnebni migranti bi morali imeti
enako pravno zaščito kakor
ljudje, ki bežijo pred vojno
ali preganjanjem.

50 %

SI

50 %
20%

21 %

Strinjam se
Ne strinjam se
(odločno se strinjam;
(nagibam se k temu, da se
strinjam se; nagibam se ne strinjam; ne strinjam se;
k temu, da se strinjam)
odločno se ne strinjam)

Publikacijo je finančno podprla Evropska unija. Za vsebino publikacije je odgovorna
izključno agencija Ipsos in ni nujno, da vsebina odraža mnenja Evropske unije.

EU23

75 % 68 %

EU23

EU23

7%

50 % 43 %
6%

7%

GOSPODARSKI MODEL IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
Dojemanje sedanjega gospodarskega modela – odstotek tistih, ki se strinjajo z izjavami
SI

EU23

Gospodarstvo v Sloveniji je urejeno tako, da daje
prednost bogatim in vplivnim.

74 % 71 %

Naše potrošniške navade niso trajnostne, če želimo
ohraniti okolje.

83 % 77 %

SI

Gospodarska rast koristi vsem, tudi tistim v revnih državah.

EU23

51 % 41 %

Vlada v Sloveniji bi se morala posvetiti zlasti okrevanju
gospodarstva, tudi če bi sprejemala ukrepe, ki škodijo okolju.

37 % 38 %

* 3 najvišje uvrščene izbire (odločno se strinjam; strinjam se; nagibam se k temu, da se strinjam)

ALI SO MLADI PRIPRAVLJENI UKREPATI?
55 %

Kdo je odgovoren za ukrepanje
proti podnebnim spremembam?

52 %

44 %

Ali so mladi pripravljeni nekaj narediti?
14 %

49 %

33%

34 %

SI
EU23

Podjetja in industrija

12 %

42%

32 %

15 %

Evropska unija

Nacionalne vlade

Vi osebno

Dejanja, za katera se mladi odločajo v zvezi
z življenjskim slogom

14 %

Razvrščanje stekla, pločevink, plastike, papirja ali drugih odpadkov za recikliranje
14 %

19 %

16 %

55 %
Spodbujati
druge, naj
ukrepajo

Naredil/-a sem

8%

31 %

Varčevanje z energijo v svojem domu

55 %
Glasovati za politike,
ki dajejo prednost
ukrepanju v zvezi s
temi vprašanji

Lahko bi naredil/-a

91 %
79 %

46 %

Udeležiti se
mirnih
demonstracij

Nikoli ne bi naredil/-a

Ne vem

81 %
78 %

Izogibanje nakupovanju in uporabi izdelkov za enkratno uporabo

* 3 najvišje uvrščene izbire (vedno, zelo pogosto, pogosto)

63 %
54 %
SI

EU23

KAKO STOPITI V STIK Z MLADIMI?
Kje mladi dobijo informacije o podnebnih migracijah?
Televizija

35 %

Radio

17 %

Družbena omrežja, na primer Facebook,
Twitter, YouTube itd.

27 %

Šola/fakulteta

14 %

Informativna spletna mesta

24 %

Pogovori s prijatelji, družino, sodelavci

13 %

Tiskani mediji

22 %

Knjige, letaki itd.

Spletna mesta za video gostovanje

17 %

Ne dobim nobenih informacij o tem vprašanju

8%
22 %

Uporaba družbenih omrežij med mladimi
Podnebne migracije

Branje vsebin, ki jih ustvarjajo drugi
Vnovično objavljanje/deljenje vsebin, ki jih ustvarjajo drugi
Ustvarjanje svojih vsebin
Na družbenih omrežjih se ne ukvarjam s tem vprašanjem

29 %
13 %
8%
55 %

Publikacijo je finančno podprla Evropska unija. Za vsebino
publikacije je odgovorna izključno agencija Ipsos in ni
nujno, da vsebina odraža mnenja Evropske unije.
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