Sporočilo za medije

Macerl: »Tudi če si samo preprost ovčji pastir, lahko
zmagaš«
San Francisco/Ljubljana 25. april 2016 – »Tudi če si samo preprost ovčji pastir, lahko zmagaš. Če si
oborožen s pravico in resnico, te ni strah, ne ministrov, ne predsednikov vlad, ne kogarkoli. Zmaga je
le vprašanje časa, torej vztrajnosti,« je sinoči v svojem govoru po prejemu Goldmanove okoljske
nagrade za Evropo povedal Uroš Macerl in požel bučen aplavz v dvorani.
Opozoril je, da je sežiganje odpadkov norost, ki uničuje naravne vire, sežiganje v cementarnah pa je
kriminal, ki zastruplja ljudi in okolje in je podprt z zlobirano zakonodajo. Zero Waste je alternativa, ki
že deluje v številnih skupnostih po vsem svetu, je poudaril.
V svojem govoru pred več kot 3.000 povabljenimi gosti povsem polne Operne hiše v San Francisku,
kjer je bila podelitev nagrad, je dejal, da »življenja na kolenih ni vredno živeti, zato v vsakem primeru
ostane samo boj, ki te dobro uči življenja. V njem pa spoznaš najboljše prijatelje.«
Brez dlake na jeziku je okrcal tako politiko kot svet korporacij, ki jih je dodobra spoznal v boju za čisto
okolje v Zasavju in zoper Lafarge: »Zamenjali so se številni direktorji in politiki, a vedno so prihajajo
novi, ki so pripravljeni dušo prodati hudiču. Danes sem izvedel, da odstopa generalni direktor Lafarge
Holcim zaradi nesprejemljivih praks delovanja v Siriji. Ne glede na to, kdo bo novi generalni direktor
mu sporočamo, da v Zasavju nikoli ne bomo dovolili, da življenja naših otrok postanejo blago.«
Da »prebivalci zasavske regije ne dihamo več strupov iz sežiganja odpadkov«, se je Uroš Macerl v
govoru iz vsega srca zahvalil najožjim prijateljem v Eko krogu za ogromno vloženega truda in dela
sokrajanom Ravenske vasi, županu Zagorja ob Savi in okoljskim organizacijam. »Predvsem pa hvala
družini, ki že leta preživlja ta boj z menoj. Hvala«, je sklenil svoj govor.
Okoljski aktivisti vse pogosteje tarče umorov
Zalo neposreden je bil v svojem uvodnem govoru tudi John D. Goldman, podpredsednik Okoljske
fundacije Goldman, ki podeljuje nagrade. Dejal je, da si je v vsej 28 letni zgodovini nagrade, težko
predstavljati razmere, kot smo jim priča danes. »V januarju smo žalovali že za drugim dobitnikom
Goldmanove nagrade, ki je bil ubit v manj kot letu dni. Isidro Baldenegro, voditelj domorodnega
ljudstva iz Mehike je nagrado leta 2005 prejel za prizadevanja za zaščito gozdov v gorovju Sierra
Madre pred nezakonito sečnjo. Njegova neomajna zavezanost miroljubnemu odporu je klofuta
nasilju, ki ga je danes tako veliko v Srednji Ameriki.«
John D. Goldman kritičen do Trupma
John D. Goldman je bil v govoru zelo kritičen tudi do novega predsednika Donalda Turmpa. Delaj je,
da so ZDA od januarja zaznamovane s predsednikom, ki ignorira prizadevanja za boj proti podnebnim
spremembam, ki podpira fosilna goriva in ki ne spodbuja ukrepov, ki ohranjajo naravno okolje
zdravo. Še dodatno pa je slabo to, je poudaril John D. Goldman, da se je Trump obdal z najožjimi
sodelavci, »ki ignorirajo znanost in ne glede na posledice podpirajo industrijo ter postavljajo profit
pred ljudi prav vsak posamezen dan.«

Šest novih razlogov za upanje
»Zato imamo prav vse razloge za obup. Ampak tudi razloge za upanje. Kar se ni spremenilo, ampak se
je v zadnjih nekaj mesecih še okrepilo, je moč ljudskih okoljskih aktivistov. So glas, ki zahteva
transparentnost. Ne sedijo ob strani in ne čakajo na jutri, ampak se soočajo z vsemi posledicami, ki jih
tak boj prinaša in zahtevajo spremembe zdaj. Danes vam predstavljamo šest novih razlogov za
upanje. Vsi dokazujejo, da ne glede na toliko si star, koliko izzivi se moraš soočiti, ne glede na to
koliko je korupcija razrasla v posamezni državi, ne glede na to, koliko moči imajo neodgovorne
korporacije, je potrebno delovati. In naj to inspirira vse nas, da se bomo premaknili naprej, da bomo
poskušali spremeniti nacionalne politike in da se bomo zavezali izboljševanju in ne uničevanju našega
sveta,« je svoj uvodni govor sklenil John D. Goldman.
Jutri, to je sredo, 26. aprila bo sledila še slovesnost v Washingtonu, v Mednarodnem trgovskem
centru Ronald Reagan.
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Letošnji prejemniki Goldmanovih okoljskih nagrad so:
RODRIGUE MUGARUKA KATEMBO, Demokratična republika Kongo
Ko je Rodrigue Katembo pod krinko dokumentiral in javno objavil informacije o podkupovanju
in korupciji ob prizadevanjih za vrtanje nafte v Nacionalnem parku Virunga, je tvegal življenje.
Informacije so v javnosti sprožile val ogorčenja, kar je podjetje prisililo k umiku iz projekta.
PRAFULLA SAMANTARA, Indija
Največji indijski voditelj gibanj socialne pravičnosti, Prafulla Samantara, je vodil 12 letno
zgodovinsko pravno bitko, v kateri so domorodni prebivalci Dongria Kondh dobili pravico do
svojega ozemlja in gričevje Niyamgiri zaščitili pred obsežnim odprtim kopom aluminijeve
rude.
UROS MACERL, Slovenija
Uroš Macerl, ekološki kmetovalec iz Slovenije, je izkoristil priložnost edinega zasebnega
stranskega udeleženca v pravnih postopkih pridobivanja okoljskih dovoljenj ter s pomočjo
ostalih aktivistov uspešno ustavil sosežig petrolkoksa in nevarnih industrijskih odpadkov v
cementarni.
WENDY BOWMAN, Avstralija
Sredi skokovitega razcveta premogovništva v Avstraliji, je osemdeset letna Wendy Bowman
veliki multinacionalni rudarski družbi preprečila, da bi prevzela njeno družinsko kmetijo in
tako zaščitila skupnost Hunter Valley pred nadaljnjim onesnaževanjem in uničevanjem

okolja.
MARK! LOPEZ, Združene države Amerike
Mark! Lopez se je rodil in odraščal v aktivistični družini. Državo Kalifornija je prepričal, da je v
vzhodnem delu Los Angelesa izvedla celovito testiranje glede svinca ter čiščenje
kontaminiranih domov, ki jih je preko trideset let onesnaževala predelovalnica baterij.
RODRIGO TOT, Gvatemala
Rodrigo Tot je svojo domorodno skupnost v gvatemalskem mestu Agua Caliente vodil k
prelomni odločitvi sodišča, s katero je naložilo vladi, da ljudstvu Q’eqchi prizna ozemeljske
pravice. S tem je preprečil širjenje rudnikov niklja, ki bi uničilo okolje te skupnosti.

O Goldmanovi okoljski nagradi
Goldmanovo okoljsko nagrado sta leta 1989 v San Franciscu zasnovala pokojna filantropa
Richard in Rhoda Goldman. Nagrajence izbere mednarodna komisija na podlagi zaupnih
informinacij, ki jih prispeva globalna mreža okoljskih organizacij in posameznikov. Za več
informacij o nagradi in preteklih nagrajencih obiščite www.goldmanprize.org

