
Vysokoškoláci budou stávkovat za klima. Vláda musí konat, říkají.

Praha, 9. listopadu 2022

Studenti plánují v příštím týdnu na půdě unverzit stávkovat za klima. Chtějí
upozornit na to, že vláda dostatečně neřeší klimatickou krizi, ale i zvyšující se ceny
energií a narůstající společenské nerovnosti. Stávka se uskuteční v Praze, Brně a
Olomouci. Studenti vyzývají, aby se k nim přidaly i zbývající univerzity.

Ve dnech mezi 14. a 17. listopadem se na českých vysokých školách uskuteční

okupační stávka iniciovaná studenty z hnutí Univerzity za klima. Stávku studenti oznámili z

nábřeží naproti Strakově akademii a představili své požadavky na vládu. Tu vyzývají, aby si

vytyčila řešení klimatické krize jako svou prioritu a začala urychleně snižovat emise

skleníkových plynů. Právě emise jsou totiž hlavní příčinou globálního oteplování, které

způsobuje například déletrvající sucho, častější záplavy a rozsáhlé požáry, jako byl třeba

ten, kvůli kterému v létě shořela značná část Českého Švýcarska.

“Všichni víme, že je potřeba především zavřít uhelné elektrárny a nahradit je

obnovitelnými zdroji energie. Tato transformace musí být spravedlivá a nesmí dopadnout na

pracující a nejzranitelnější skupiny obyvatel. Ne další prázdné sliby, které tak často

slýcháme od našich vlád, ale konkrétní a systémová opatření jsou cestou k udržitelné a

sociálně spravedlivé společnosti, ve které nebudeme muset mít strach o budoucnost. Ať už

jde o tu za desítky let, ale i o tu za měsíc.” říká zástupkyně studentů Anežka Lindaurová.

Studenti chtějí na půdě několika fakult v Praze, Brně a Olomouci pořádat přednášky,

workshopy a diskuze s cílem upozornit na nutnost bezodkladného řešení současných krizí.

Vedle otázek klimatu plánují akcentovat také témata energetické chudoby, sociálních

nerovností a spravedlivé transformace uhelných regionů. Poukazují na to, že zatímco

uhlobaroni na těchto krizích vydělávají, podstatná část společnosti každý měsíc řeší zda

bude mít na zaplacení účtů.

Chtějí také zdůraznit, že stávka žádným způsobem nesměřuje proti vedení či

zaměstnancům fakulty. Studenti jsou s vedením v kontaktu a vyzývají celou akademickou

obec, aby spolu s nimi apelovala na vládu, aby již dále neodkládala řešení současných krizí.

Podotýkají, že akce není primárně snahou o narušení běžného chodu škol, avšak zároveň

chtějí upozornit na to, že pokud bude bezohledné drancování přírodních zdrojů pokračovat i



nadále a nebudou mít jistotu, že je čeká smysluplná budoucnost, nevidí důvod do studia

vkládat další úsilí.

Stávkující studenti svým protestem zároveň chtějí navázat na události 17. listopadu,

který je tradičně spojován se studentskými protesty, ať už s těmi z roku 1989 nebo 1939.

Podle nich nestačí na Sametovou revoluci pouze vzpomínat, ale je potřeba dát těmto

symbolickým dnům nový význam.

“Chceme poukázat mimo jiné na to, že ačkoliv lze hovořit o dílčích úspěších, jako je

návrat demokracie a svobody tisku, mnohé z požadavků stávkujících studentů nebyly

dodnes naplněny. Například velká část lidí stále pracuje v nedůstojných podmínkách za

nízké platy, stále čelíme bytové krizi a mocní i nadále zneužívají svých nezasloužených

privilegií.” odkazují se studenti k prohlášení stávkujících z 20. listopadu 1989.

Iniciativa Univerzity za klima vznikla na jaře roku 2019 v reakci na středoškolskou

iniciativu Fridays for Future, jejíž vznik podnítila švédská aktivistka Greta Thunberg. Pořádají

i vlastní kampaně a vzdělávací akce, cílící na udržitelnost samotných univerzit. Letošní

stávka se uskuteční v rámci akcí mezinárodního hnutí End fossil: Ocuppy, které organizuje

okupační stávky na vysokých školách po celém světě.


