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boris_pahor: Je prišel čas, da vam predam to častno vlogo.

samo_pahor: Ma ni tokalo mene zdej???

alojzrebula: Ne skrbi, naslednji boš ti ...

rebula.rebula: Ke kunji, mi smo samo tele jt u osmico ...

tatjana.rojc.real: Ta prva roba ki nrdim je odpret denovo osmice.

joži.pirjevec: Ja, v Le Monde sem prebral, da ... zato ... ehmmm,
se ne strinjam!

_damjan_terpin_: ah Ljubljana Ljubljana, cossa te me combini!!

peterbonomo: Vi samo pokličteme in naredim malo reda ...

vittoriosgarbi: e l e i è u n f a s c i s t a

marko.sosic: Tito amor mijo, kupte knjigo.

zetakappabi: - sponsored by -

SSG.Trst: KAAAJ? Sponzoriziraš te neumnosti in ne menee :((

galebov.šolski.dnevnik: Ne skrbi, zate smo mi.

briščeofficial: Imamo uredništvo Primorskega dnevnika kot talca.
Sedaj ustvarite avtonomno občino, drugače jih bom zadavil.

kruhočemrezat: That was my line!

Mladi si pogosto zastavljamo
vprašanja o prihodnosti naše-
ga planeta. Razmišljanja o eko-

loških problemih izvirajo pred-
vsem iz spoznanja, da človek na prvo
mesto ne postavlja skrbi za naravo,
ampak lastne interese. Žal tako vedenje
vodi v nepovratno stanje in spoznanje,
da bodo bodoče generacije prikrajšane
za to, kar je bilo za nas povsem vsa-
kdanje.
Razmislimo o odnosu največje države
na svetu do okoljevarstvenega vpra-
šanja. Rusija je ogromna država, v
kateri živijo ljudje številnih narodnosti,
veroizpovedi in jezikovnih skupin. Na
tem območju najdemo najrazličnejše
živalske in rastlinske vrste, nekatere
edinstvene na svetu. Žal pa ruska vlada
varstva okolja nikoli ni postavila pred
gospodarske interese, zato včasih pri-
haja tudi do ekoloških katastrof.
V začetku junija so prebivalci severno-
sibirskega mesta Norilsk opazili, da je
nekaj narobe. Čeprav je takrat še veljala
karantena, so mnoge družine opazile,
da se je voda reke Ambarna obarvala
rdeče. Nekaj dni kasneje je Norilsk Nic-
kel, naftna družba iz Norilska, objavila,
da je prišlo do razlitja dizelskega goriva
zaradi pogrezanja raztopljenega per-
mafrosta. V severnem delu Sibirije so
tla pokrita s plastjo ledu, na katerem
stojijo stanovanjski objekti, šole, to-
varne oz. cela mesta. Kot posledica
globalnega segrevanja pa se trajno za-
mrznjena tla postopoma talijo, kar pri-
vede do hudih posledic. V Norilsku so

vedno višje temperature poškodovale
tanke, v katerih je bilo shranjenih več
tisoč ton dizelskega goriva. Okoljevar-
stvene organizacije so v nekaj dneh
objavile, da se je v reko Ambarna razlilo
približno 20.000 ton dizla. Posledično
je postalo območje Norilska, že itak
eno najbolj onesnaženih območij sveta,
nevarno za zdravje. Zaradi poznega
odgovora lokalnih oblasti, ki trdijo, da
so o katastrofi izvedele iz spletnih
novic, so se reševalne službe znašle
pred razlitjem tako velikih razsežnosti,
da je bilo njihovo posredovanje neu-
činkovito.
Navedemo lahko še drug primer eko-
loške katastrofe, do katere je prišlo v

začetku oktobra na polotoku Kamčatka.
Tam je razlitje neznane snovi povzročilo
smrt tisočih morskih živali in slabo po-
čutje deskarjev, ki so se odpravili na
ruski polotok zaradi edinstvenih po-
gojev. Žal so tudi tokrat lokalne oblasti
o katastrofi poročale prepozno in urad-
no še ne vedo, katera snov je sprožila
onesnaževanje vode, ki je po podatkih
številnih deskarjev postala rumena.
Danes nam vse lažja komunikacija
omogoča, da se učimo iz napak drugih
in jih ne ponavljamo. Če bi države eko-
loške težave postavile na prvo mesto,
bi lahko o teh dogodkih informirali
večjo maso ljudi, ekološke katastrofe
pa bi na ta način lažje preprečili.

Ko so se 15. junija letos v dveh
Goricah že drugič veselili »pad-
ca« ograje, so bili vsi prepričani,

da bo to tudi zadnjič. Nepono-
vljiva situacija pa se je vendarle pono-
vila, a malce drugače: 26. oktobra je
Slovenija sprejela ukrep za omejitev
širjenja koronavirusa in deželo Furlanijo
- Julijsko krajino uvrstila na rdeči se-
znam ter s tem znova pre-
prečila prehajanje meje. Go-
rica in Nova Gorica, ki že
dobrih 15 let delujeta kot
eno mesto v dveh državah,
sta zdaj spet razdeljeni, če-
prav brez ograje, fizičnih
pregrad ali poostrenega
nadzora. Nekaj mladih Go-
ričanov z ene in druge stra-
ni meje smo vprašali, kako
doživljajo že drugo zapo-
redno zaprtje meje.
23-letna Tjaša se vsak dan
vozi na delovno mesto v
Novo Gorico. »Ko so napo-
vedali novo zaprtje, me je
zagrabila panika, čeprav imam dovo-
ljenje za prehajanje,« opisuje. Situacijo
tokrat doživlja drugače, saj je posledice
bolezni videla od blizu. »Marca nismo
bili najbolj prepričani, da je novi koro-
navirus tako zahrbten, zdaj pa poznam
kar nekaj ljudi, ki so ga preboleli. Če se
mi je takrat zdelo zaprtje meje skoraj
absurdno, je zdaj v Sloveniji iz dneva v
dan več okuženih, in če bo ukrep po-

magal, da se epidemija umiri, bom po-
trpela tudi z zaprtimi mejami,« ugota-
vlja.
»Vsaj do konca septembra se mi je
zdelo nemogoče, da bodo spet zaprli
mejne prehode med Slovenijo in Italijo.
S slabšanjem situacije pa je postalo ja-
sno, da je le še vprašanje časa, kdaj se
bo to ponovno zgodilo. Prepričan sem

bil, da tokrat ne bodo postavili ograj in
pregrad na prehodih in tako je tudi bi-
lo,« pripoveduje Danijel, ki stanuje na
Ulici Montesanto v Gorici in je po na-
vadi zahajal čez mejo v trgovine, ki jih
v Gorici ni. »Edina bistvena razlika, ki
jo opažam med tem in marčevskim za-
prtjem, je, da je prehajanje meje veliko
lažje tudi za čezmejne delavce in ni
poostrenega nadzora, kar pa marsikdo

tudi izkorišča: slišal sem že za ljudi, ki
so kljub ukrepom prečkali mejo za na-
kup goriva ali cigaret,« dodaja.
Petra, študentka Univerze v Ljubljani,
stanuje na Pristavi v Novi Gorici in
odkar pomni, sta zanjo Gorica in Nova
Gorica eno samo veliko mesto. »Tudi
mesto na drugi strani meje je naš dom,
a se tega bogastva nismo zavedali, do-

kler nam ga naenkrat niso
vzeli,« razlaga in se spomi-
nja marčevskega dogajanja,
ko so na mejnih prehodih
čez noč postavili betonske
pregrade. Prepričana je, da
odsotnost fizičnih pregrad
tokrat močno vpliva na do-
jemanje zaprte meje in po-
sledično tudi na obnašanje
ljudi. »Prizori prvega zaprtja
so bili na trenutke prav gro-
zljivi, vesela sem, da se to
ni ponovilo. Vsi smo bolj
sproščeni in hvaležni, da
nam ljudi na drugi strani ni
treba gledati skozi rešetke,«

opisuje in poudarja, da je bila na po-
novno zaprtje veliko bolj pripravljena,
a kljub temu pogreša sladoled ali kavo
iz goriškega bara.
Generacija, ki je odraščala v okolju brez
mej, je tako že drugič izkusila hudo
realnost političnih meja. Kdaj bodo lah-
ko spet prosto prehajali iz države v
državo, zaenkrat še ni znano, ostaja pa
upanje, da bo takrat res za vedno.

Tokrat jih ločuje le nevidna črta
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Ekološke katastrofe – 
grožnja za bodoče generacije?

#bodidirekten
@direktni: Aljoša, Andrej, Damir,
Daniel, Erika, Franz, Gabriel,
Helena, Ines, Jakob, Johanna,
Julijan, Leo, Martin, Martina,
Nicolò, Sanja, Svetlana in Veronica

Med pomladnim valom je skupni trg delila mreža BUMBACA


