Skolungdomars strejk för klimatet den 15 mars – EPSU:s solidaritetsuttalande
Antagen av EPSU:s styrelse den 12 mars 2019

Europas fackförbund för offentliganställda stöder skolungdomarnas strejk för klimatet den 15
mars 2019. Vi stöttar dem i sin uppfattning att krisen är angelägen, och att det behövs
omfattande, omedelbara åtgärder för att begränsa global uppvärmning.
Det är en konkret larmsignal för oss alla. EPSU håller med om att global uppvärmning och
klimatförändring är de största hoten mot nuvarande och kommande generationer. Mycket
mer måste göras, särskilt av regeringar och företag, men vi måste alla göra något.
Många av oss kommer inte att vara här om 30-40 års tid och uppleva en värld utan polaris
och glaciärer och den ödeläggelse, som kan orsakas av bristande handling idag.
De klimatstrekjande ungdomarna har rätt. Vi måste ta vetenskapen på allvar och åtminstone
arbeta på basis av scenariet om global uppvärmning på 1,5 grader i Parisavtalet om klimatet.
Bekymret är att många regeringars nationella åtaganden inte ens går så långt.
Vi instämmer i farhågorna att:
 den yngre generationen kommer att belastas med större delen av kostnaderna, om
de äldre generationerna inte vidtar fler omedelbara åtgärder och tar på sig mer av
kostnaderna (med konsekvenser för livsstil, osv.), samt
 vårt ekonomiska system, med fokus på maximal lönsamhet och otyglad ekonomisk
tillväxt är en del av problemet.
Vi har arbetat med arbetsgivare och många andra organisationer för att begära kraftigare
åtgärder. Våra jobb är beroende av vår planet. EPSU betonar att hänsyn måste tas till
arbetstagares, låginkomsthushålls och u-länders intressen.
Vi stöttar att en rättvis omställning och klimaträttvisa är en del av nationell, europeisk och
global politik. Vi yrkar på ökade offentliga investeringar i förnybar energi och i offentliga,
kollektiva lösningar. Vi är övertygade om att det kommer att skapa arbetstillfällen nu och för
framtiden.
De strejkande ungdomarna har lyckats få klimatförändring och behovet av brådskande
åtgärder högt upp på agendan.
Vi önskar dem all framgång i kommande tider och hoppas på ett massivt stöd för deras strejk
den 15 mars.

